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ABSTRAK 

Alfrianti, Puput. 2014.  Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Treffinger Berbantuan Media Powerpoint pada Siswa Kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Dra. 

Sumilah, M.Pd. 

IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang 

kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Data observasi 

awal terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS di SDN Mangunsari Kota Semarang 

menunjukkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran 

yang rendah. Guru kurang berinteraksi dengan siswa,  guru kurang mengenalkan 

siswa ke dalam materi yang konkret,  siswa kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran, dan hasil  belajar  siswa  rendah  dengan  ketuntasan klasikal  46,1%. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. 

Sedangkan rumusan yang lebih rinci adalah apakah model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Mangunsari Kota Semarang. Sedangkan tujuan yang lebih rinci dalam 

penelitian ini meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  tindakan  kelas  melalui  model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari satu pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 

siswa dan guru kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Teknik pegumpulan data 

menggunakan teknik tes (evaluasi) dan teknik nontes (observasi, dokumentasi, 

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS mengalami peningkatan. Keterampilan 

guru pada siklus I memperoleh skor 33 dengan kriteria cukup, siklus II mendapatkan 

skor 45 dengan kriteria baik, dan siklus III mendapatkan skor 52 dengan kriteria 

sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 26,36 dengan kriteria 

cukup, meningkat pada siklus II dengan skor 31,72 dengan kriteria baik. Pada siklus 

III aktivitas siswa memperoleh skor 36,30 dengan kriteria sangat baik. Ketuntasan 

belajar siswa siklus I adalah 65,38% ,sedangkan pada siklus II ketuntasan meningkat 

menjadi 73,91%, kemudian pada siklus III ketuntasan belajar mencapai 88,46%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS pada kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Saran 

yang diberikan adalah agar model Treffinger berbantuan media Powerpoint dapat 

dikembangkan lebih lanjut sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

tercapainya tujuan pembelajaran . 

 

Kata kunci: Kualitas Pembelajaran IPS, Treffinger, Powerpoint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, 

antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan 

tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional 

pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan.  

Pelaksanaan pendidikan mulai dari jenjang dasar sudah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (1),  

yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, 
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kejuruan, dan khususnya pada pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani dan kesehatan.  

Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan 

struktur kurikulum Sekolah Dasar menyatakan bahwa pendidikan 

berguna untuk  membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang 

lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, 

kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi 

untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik 

(experimentalism and social reconstructivism). 

Pada saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa 

permasalahan yang menonjol yaitu masih rendahnya pemerataan 

memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas dan relevansi 

pendidikan, dan masih lemahnya manajemen pendidikan di samping 

belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Munib, 2009: 136). Dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi 

serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan 

pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. 

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas 
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manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan 

olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber 

daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan 

dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan 

pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan 

berkesinambungan (Depdiknas, 2006: 6). Salah satu cara yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan melaksanakan pendidikan IPS di jenjang 

Sekolah Dasar (SD) sebagai bekal mereka untuk melaksanakan 

kehidupan bermasyarakat nantinya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI 

mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang 

siswa akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat 

global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata 
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pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Sumaatmadja (2007: 1.9), 

merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang 

kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 

Sedangkan menurut Sardjiyo (2008: 1.26), IPS adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan. 

Tujuan pendidikan IPS menurut Sumaatmadja (2007: 1.10) adalah 

“membina siswa menjadi warga negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan Negara”. 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 kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional dan global (KTSP, 2006: 575). 
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Namun pada kenyataannya di kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang terjadi hal yang berbeda. Hasil refleksi terhadap pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IV SDN Mangunsari menunjukkan bahwa kondisi 

pembelajaran IPS pada kelas IV masih belum optimal, hal ini 

dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang kurang sesuai 

dengan keadaan siswa. Guru juga belum memaksimalkan penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran IPS sehingga menyebabkan siswa 

kurang aktif dan cepat merasa bosan, perolehan hasil belajar siswapun 

menjadi tidak optimal. Perilaku siswa di dalam kelas tidak menunjukkan 

perilaku yang ideal. Pada saat guru sedang menyampaikan materi, 

beberapa siswa membuat suasana menjadi tidak kondusif yaitu berbicara 

sendiri dengan siswa lain. Hal ini mengakibatkan konsentrasi siswa yang 

lain menjadi terganggu. Guru dalam mengajar hanya menggunakan 

ceramah satu arah, siswapun cenderung pasif karena siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat, lalu mengerjakan 

soal yang diberikan. Tidak ada aktivitas tanya jawab antara guru dan 

siswa sebagai suatu interaksi. Hal-hal tersebut mengakibatkan tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPS menjadi rendah. 

Hal itu didukung data hasil evaluasi ulangan harian mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV SDN Mangunsari semester I 

tahun pelajaran 2013/2014 masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 67. Dari 26 siswa hanya 12 siswa 

(46,1 %) yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM) sedangkan sisanya 14 siswa (53,9 %) nilainya di bawah KKM. 

Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 33 dan nilai tertinggi 

78, dengan nilai rata-rata kelas 61,5. Hal ini berarti rata-rata kelas yang 

dicapai oleh siswa masih di bawah KKM.  Dari data kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS pada kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang perlu ditingkatkan 

lagi kualitas proses pembelajarannya sehingga dapat mengaktifkan guru 

dan siswa, serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Temuan depdiknas pada tahun 2007 dalam kajian kebijakan 

kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial juga menunjukkan bahwa sebagian 

besar guru IPS terbatas pada penggunaan metode ceramah dan tanya 

jawab. Ada suatu kecenderungan pemahaman yang salah bahwa 

pelajaran IPS adalah pelajaran yang cenderung pada hafalan. Pemahaman 

seperti ini berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada 

verbalisme. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih 

menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa 

untuk mencatat.   

Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang menetapkan alternatif tindakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah dan memperbaiki proses pembelajaran yaitu 

dengan memilih model pembelajaran dan media pembelajaran yang 
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efektif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. 

Alternatif tindakan yang dipilih adalah penerapan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 

Treffinger (dalam Huda, 2013: 318) menyatakan bahwa model 

pembelajaran Treffinger merupakan model pembelajaran yang mengajak 

siswa berpikir kreatif dalam menghadapi masalah. Model ini didasari 

dengan adanya perkembangan zaman yang terus berubah dengan cepat 

dan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Karena 

itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu cara agar 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan solusi yang 

tepat. Yang perlu diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

dengan memperhatikan fakta-fakta penting yang ada di lingkungan 

sekitar lalu memunculkan berbagai gagasan dan memilih solusi yang 

tepat untuk kemudian diimplementasikan. Sesuai dengan hal tersebut 

maka pelaksanaan model Treffinger diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Menurut Sarson (dalam Huda, 2013: 320) karakteristik yang paling 

dominan dari model pembelajaran Treffinger adalah upayanya dalam 

mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif siswa untuk mencari arah-

arah penyelesaian yang akan ditempuhnya untuk memecahkan 

permasalahan. Kelebihan model Treffinger antara lain: 1) memberi 

kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep-konsep dengan cara 
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menyelesaikan suatu permasalahan, 2) membuat siswa aktif dalam pem-

belajaran, 3) mengembangkan kemampuan berpikir siswa karena disaji-

kan masalah pada awal pembelajaran dan memberi keleluasaan pada 

siswa untuk mencari arah-arah penyelesaiannnya sendiri, 4) mengem-

bangkan kemampuan siswa untuk mendefinisikan masalah, mengumpul-

kan data, menganalisis data, membangun hipotesis, dan memecahkan 

suatu permasalahan dan 5) membuat siswa menerapkan pengetahuan 

yang sudah dimilikinya ke alam situasi baru. 

Penerapan model Treffinger lebih optimal dan efektif apabila 

didukung dengan penggunaan media pembelajaran. Piaget menyatakan 

bahwa siswa usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret  

(7-11 tahun), pada tahap ini seorang anak dapat membuat kesimpulan 

dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, 

dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama, misalnya antara bentuk dan ukuran (Thobroni, 2012: 96). 

Oleh karena itu dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan 

menggunakan benda-benda konkret  yaitu media dalam pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran Treffinger berbantuan media Powerpoint dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

dengan kompetensi dasar mengenal permasalahan sosial di daerah. 

Microsoft Office Powerpoint merupakan program aplikasi 

presentasi dalam komputer. Menurut Arsyad (2013: 164). Microsoft 
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Office Powerpoint adalah salah satu program presentasi yang banyak 

digunakan orang untuk mempresentasikan slidenya. Microsoft Office 

Powerpoint mempunyai banyak kelebihan. Menurut Susilana (2013: 99), 

program Microsoft Office Powerpoint adalah salah satu software yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia 

dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan 

dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat 

untuk menyimpan data. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media Powerpoint dapat meningkatkan tingkat keberhasilan 

penyampaian materi dan memperkuat apresiasi siswa serta memudahkan 

pengem-bangan materi terhadap apa yang diajarkan. 

Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas sebagai 

solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara menerapkan model 

pembelajaran Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas 

IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Beberapa hasil penelitian relevan 

yang memperkuat kegiatan yang peneliti lakukan antara lain penelitian 

yang dilakukan Mariana pada tahun 2012 dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Treffinger Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas V Pada Mata Pelajaran IPS SDN 002 Guntung Kota Dumai”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa:  Jumlah skor untuk aktivitas guru siklus 

I pertemuan I adalah cukup, pada siklus I pertemuan II meningkat 

menjadi baik, kemudian jumlah skor aktivitas guru pada siklus II 

pertemuan I adalah masih baik, pada siklus II pertemuan II meningkat 
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menjadi amat baik. Jumlah skor aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I 

adalah cukup, siklus I pertemuan II adalah baik, dan pada siklus II 

pertemuan I jumlah skornya adalah baik, dan pada siklus II pertemuan II 

meningkat menjadi amat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

rata-rata daya serap siswa dari ulangan harian siklus I adalah 76,9 (baik), 

pada siklus II menjadi 78,6 (baik). Ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

adalah 83,3%, pada siklus II meningkat menjadi 94,4%. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SDN 002 Guntung Kota Dumai (Jurnal Penelitian 

Universitas Riau: 2012). 

Penelitian dengan menggunakan model Treffinger juga dilakukan 

oleh Winda Marlina Juwita pada tahun 2013 dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Treffinger Pada Materi Operasi Hitung Pecahan 

Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Dalam Mata Pelajaran 

Matematika Kelas IV SDN Cibodas 1”. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mencapai 64, 29 atau sebanyak 60% siswa yang mencapai KKM. Pada 

siklus II mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 70, 86 

atau sebanyak 77,14% siswa yang mencapai KKM. Pada siklus III 

mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai nilai rata-rata 80,71 atau 

sebanyak 91,43% siswa mencapai KKM (Jurnal Penelitian Universitas 

Pendidikan Indonesia: 2013). 
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Media pembelajaran yang dapat mendukung model Treffinger 

adalah media PowerPoint. Hasil penelitian relevan yang memperkuat 

kegiatan yang peneliti lakukan dengan menggunakan media Powerpoint 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Prima Indra Jaya pada 

tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn 

melalui Model Make A Match Berbantuan Microsoft Powerpoint pada 

Siswa Kelas IV SDN Bringin 02 Kota Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 24 dengan kriteria baik, siklus II memperoleh skor 28 dengan 

kriteria baik, dan siklus III memperoleh skor 37 dengan kategori sangat 

baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 19,29 

dengan kriteria baik, siklus II memperoleh rata-rata skor 22,3 dengan 

kriteria baik, dan siklus III memperoleh rata-rata skor 25,95 dengan 

kategori sangat baik. (3) Hasil belajar siswa siklus I mendapatkan nilai 

rata-rata 75,51 dengan ketuntasan klasikal 69,23 %, siklus II sebesar 

78,59 dengan ketuntasan klasikal 76,92% dan siklus III mendapatkan 

rata-rata sebesar 90,26 dengan ketuntasan klasikal 92,31% (Skripsi 

Universitas Negeri Semarang: 2013).  

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

melakukan pengkajian mengenai permasalahan pembelajaran tersebut 

dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Treffinger Berbantuan Media 

Powerpoint pada Siswa Kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang” 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Apakah dengan menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang dalam pembelajaran IPS? 

b. Apakah dengan menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang dalam pembelajaran IPS? 

c. Apakah dengan menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang dalam pembelajaran IPS? 

 

1.2.2.   Pemecahan Masalah 

Peneliti menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi. 

Peneliti merencanakan pemecahan masalah dengan tahapan-tahapan 

model Treffinger menurut Huda (2013: 318) dimodifikasi dengan 

menggunakan media Powerpoint, sebagai berikut : 
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a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan 

b. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai siswa 

dalam pembelajaran (Komponen I: Understanding Challenge) 

c. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan slide 

Powerpoint (Komponen I: Understanding Challenge) 

d. Siswa mengamati slide Powerpoint yang diputar guru (Komponen 

I: Understanding Challenge) 

e. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi dengan 

membagi siswa dalam beberapa kelompok  

f. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok  

g. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

permasalahan (Komponen I: Understanding Challenge) 

h. Guru memberi waktu dan kesempatan pada siswa untuk 

mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing siswa dalam 

berdiskusi (Komponen II: Generating Ideas)  

i. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan berdiskusi.  

j. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai (Komponen III: Preparing for Action)   

k. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

l. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 

m. Guru bersama siswa yang lain mengecek solusi yang telah 

diperoleh kelompok (Komponen III: Preparing for Action) 

n. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 
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o. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

p. Guru menutup pelajaran 

 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1.  Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

IV SDN Mangunsari Kota Semarang. 

1.3.2.  Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 

b. Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 

c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 

 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu : 
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1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya.  

1.4.2.  Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan juga dapat 

memberikan manfaat bagi : 

a. Guru 

Penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

dapat mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

bermakna, menarik, dan menyenangkan bagi siswa serta membuat 

guru lebih kreatif dan inovatif. 

b. Siswa 

Penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint, 

diharapkan siswa dapat menerima pengalaman belajar yang 

bervariasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, meningkatkan kreativitas dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa, meningkatkan perhatian dan minat 

belajar siswa serta siswa memperoleh suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran serta tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 
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c. Sekolah 

Penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan proses 

pembelajaran di SDN Mangunsari Kota Semarang dan meningkatkan 

profesionalitas lembaga sekolah dalam menyelenggarakan pendidik-

an. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1.  Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1.  Pengertian Belajar 

Gagne (dalam Suprijono, 2012: 2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung 

dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, tujuan, kepribadian, 

dan bahkan persepsi manusia. Konsep tentang belajar mengandung tiga 

unsur utama yaitu: belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, 

perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, 

dan perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Sependapat dengan Gagne, Morgan (dalam Thobroni, 2012: 20) 

menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman. 

Winataputra (2008: 1.5) mendefinisikan belajar sebagai proses 

yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, skills, and attitude. Kemampuan (competencies), keteram-

pilan (skills), dan sikap (attitude) tersebut diperoleh secara bertahap dan 
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berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian 

proses belajar sepanjang hayat.  

Bruner (dalam Suryanto, 2009: 3.7) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses aktif yang dilakukan siswa dengan cara 

mengkonstruksi sendiri gagasan baru atau konsep baru atas dasar konsep, 

pengetahuan, dan kemampuan yang telah dimiliki.  

Sedangkan menurut Slameto (dalam Hamdani, 2011: 20), belajar 

adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sesuai dengan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang bersifat relatif 

permanen yang didapat dari pengalaman dan usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu keahlian atau ilmu.  

 

2.1.1.2.  Jenis-Jenis Belajar 

 Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, 

Gagne (dalam Winataputra, 2008: 1.9-1.11)mengemukakan delapan jenis 

belajar. Kedelapan jenis belajar tersebut adalah : 

a. Belajar Isyarat (Signal Learning) 

Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. 
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b. Belajar Stimulus - Respon (Stimulus-Response Learning) 

Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena ada 

rangsangan dari luar. 

c. Belajar Rangkaian (Chaining Learning) 

Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses 

stimulus respon (S-R) yang telah dipelajari sebelumnya sehingga 

melahirkan perilaku yang segera atau spontan. 

d. Belajar Asosiasi Verbal (Verbal Association Learning) 

Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui 

sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. 

e. Belajar Membedakan (Discrimination Learning) 

Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, 

suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membedakan 

hal-hal yang jumlahnya banyak. 

f. Belajar Konsep (Concept Learning) 

Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau 

data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau 

makna yang abstrak. 

g. Belajar Hukum atau Aturan (Rule Learning) 

Belajar aturan/hukum terjadi bila individu menggunakan beberapa 

rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang 

diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik 

kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. 
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h. Belajar Pemecahan Masalah (Problem Solving Learning) 

Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan 

berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. 

Proses pemecahan masalah selalu bersegi jamak dan satu sama lain 

saling berkaitan.  

Sesuai dengan uraian tersebut, pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Trefinger berbantuan media Powerpoint pada siswa 

kelas IV SDN Mangunsari dalam penelitian ini termasuk dalam belajar 

pemecahan masalah (Problem Solving Learning) karena dalam 

pembelajaran IPS materi masalah sosial di daerah siswa dihadapkan 

dengan berbagai masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar lalu 

siswa secara berkelompok mencari pemecahan masalah untuk kemudian 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru, secara keseluruhan 

sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Menurut Hamdani (2011: 139-145), keberhasilan belajar 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor dalam diri siswa 

sendiri (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). 
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a. Faktor intenal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor 

ini antara lain sebagai berikut: 

1) Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

Adakalanya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-

kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya 

sehingga anak pada usia tertentu sudah memiliki tingkat 

kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan teman 

sebayanya. 

2) Faktor jasmaniah 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Faktor 

jasmaniah seperti panca indra yang tidak berfungsi sebagaiman 

mestinya dapat membawa kelainan tingkah laku. 

3) Sikap 

Sikap yaitu kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu 

hal, orang, benda, dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh. 

Dalam diri siswa harus ada sikap yang positif (menerima) 

kepada sesama siswa atau kepada gurunya. Sikap positif ini 

akan menggerakannya belajar. 
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4) Minat 

Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu 

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. 

Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang 

mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu, akan terus 

berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya 

tercapai. 

5) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa  yang akan 

datang. 

6) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat menentukan baik-

tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar 

kesuksesan belajarnya.  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan 

sosial dan lingkungan non sosial. Pengaruh lingkungan pada 

umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada 

individu. Menurut Slameto (dalam Hamdani, 2011: 143), faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 
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1) Keadaan keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menyadari 

bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. Perhatian orangtua 

dapat memberikan motivasi sehingga anak dapat belajar 

dengan tekun. 

2) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Oleh 

karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong 

siswa untuk belajar lebih giat. 

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pribadi anak sebab dalam kehidupan sehari-

hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

tempat ia berada. 

Sesuai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa faktor internal 

dan faktor eksternal sangat berpengaruh dalam proses belajar individu 

sehingga pada akhirnya dapat menentukan kualitas pembelajaran. faktor-

faktor ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait, sehingga   

ketidakmaksimalan salah satu faktor akan berpengaruh pada  ketidak-

maksimalan faktor lain yang otomatis akan menyebabkan 

ketidakoptimalan hasil pembelajaran. 
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2.1.1.4.  Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Ini berarti bahwa keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pengertian pembelajaran 

dari beberapa ahli antara lain sebagai berikut : 

a. Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 butir 20 ). 

b. Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari. Guru mengajar dalam perspektif pem-

belajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswanya 

untuk mempelajarinya. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pem-

belajaran adalah dialog interaktif  (Suprijono, 2012: 13). 

c. Rombepajung (dalam Thobroni, 2012: 18) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau 

pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman 

atau pengajaran. 

d. Hamdani  (2011: 23) menyatakan bahwa pembelajaran adalah cara 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar 

mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari 

e. Winataputra (2008: 1.21) menyatakan bahwa pembelajaran 

mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik 
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dan media dalam rangka membangun proses belajar, antara lain 

membahas materi dan melakukan pengalaman belajar sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

f. Sumaatmadja (2007: 12.14) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sesuai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber 

belajar agar memperoleh hasil belajar melalui pelajaran, pengalaman atau 

pengajaran. 

 

2.1.1.5.  Teori Perkembangan Kognitif Anak 

Piaget (dalam Thobroni, 2012: 96-97) berpendapat bahwa proses 

belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang 

dilalui siswa. Tahapan tersebut dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap 

sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan 

tahap operasional formal. 

a. Tahap sensori motor 

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

mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental 

menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. 

b. Tahap pra-operasional 

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

sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari 

pengalaman menggunakan indra sehingga ia belum mampu 
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melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara 

konsisten. 

c. Tahap operasional konkret 

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

dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau 

dengan menggunakan benda konkret, dan mampu 

mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

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

d. Tahap operasional formal 

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

kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada 

tahap ini, kemampuan menalar secara abstrak meningkat 

sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara deduktif. 

Pada tahap ini pula, seorang mampu mempertimbangkan 

beberapa aspek dari situasi secara bersama-sama.  

 

Sesuai dengan teori kognitif Piaget dapat diketahui bahwa anak 

usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), 

oleh karena itu dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

menggunakan benda-benda konkret yaitu media dalam pembelajaran 

karena bahan materi IPS penuh dengan konsep-konsep yang bersifat 

abstrak. Menurut Winataputra (2010: 9.35) media pembelajaran dapat 

membantu keterlibatan siswa secara aktif dan secara totalitas mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran dapat lebih efektif dan bermakna dengan 

menggunakan media pembelajaran karena siswa dapat memahami 

konsep-konsep yang diberikan oleh guru dengan mudah. Dalam 

penelitian ini, pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang dilakukan menggunakan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint. Dengan menggunakan model Treffinger berbantuan 

Powerpoint siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi, karena 
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siswa disajikan contoh-contoh nyata mengenai permasalahan sosial di 

daerah melalui slide Powerpoint yang dilengkapi dengan video. Siswa 

mencari pemecahan masalah sosial di daerah dengan menghubungkan 

dengan fakta-fakta yang ada di sekitar untuk kemudian diimplementasi-

kan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.2.  Kualitas Pembelajaran 

2.1.2.1.   Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau 

derajat sesuatu (Wikipedia, 2013).  Menurut Hamdani, (2011: 194) kuali-

tas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara 

definitif  efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya 

merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di 

dalam dan maupun di luar diri seseorang.  

Hamdani (2011: 194) menyatakan bahwa efektivitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut 

berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. Dalam mencapai efektivitas belajar 

ini, UNESCO (1996) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus 

diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan 

yaitu: 

a. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know) 

b. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do) 
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c. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together) 

d. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to 

be) 

Sesuai dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru yang ditandai dengan 

peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap siswa menuju ke arah 

yang lebih baik.  

 

2.1.2.2.  Indikator Kualitas Pembelajaran 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “Sistem 

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. 

Di dalam setiap kegiatan pendidikan hampir selalu melibatkan unsur-

unsur yang terkait di dalamnya. Departemen Pendidikan Nasional (2004: 

8-10), merumuskan indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

berbagai aspek, antara lain: perilaku pembelajaran oleh pendidik 

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

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

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku pembelajaran pendidik /guru ( keterampilan guru) 

Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya 

sebagai berikut: 
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1) Membangun persepsi dan sikap positif siswa 

2) Menguasai substansi keilmuan dari materi yang diajarkan 

3) Memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada ke-

butuhan siswa 

4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik 

5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai ke-

mampuan yang mandiri 

Satori (2008: 1.18) menyatakan bahwa guru dianggap sebagai 

suatu profesi bilamana memiliki pernyataan dasar, keterampilan 

teknik serta didukung kepribadian yang mantap. Guru yang 

profesional harus memiliki kompetensi sebagai berikut : 

1) Kompetensi professional, artinya ia memiliki pengetahuan 

yang luas serta dalam dari subject matter (bidang studi) yang 

diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki 

pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang 

tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam 

proses pembelajaran. 

2) Kompetensi personal, artinya memiliki sikap kepribadian yang 

mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi 

subjek. 

3) Kompetensi sosial, artinya ia menunjukkan kemampuan 

berkomunikasi sosial, baik dengan siswanya maupun dengan 
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sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan 

masyarakat luas. 

4) Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya yang berarti lebih mengutamakan nilai kemanusiaan 

daripada benda material. 

Uno  (2008: 26-28) menyatakan bahwa seorang guru harus 

memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum. Ini 

berarti bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan baru 

demi penyempurnaan praktik pendidikan dan praktik pembelajaran 

pada khususnya. Hal ini harus dilakukan agar hasil belajar siswa 

dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan tugas 

guru untuk mengaktifkan siswa dalam belajar maka seorang guru 

dituntut untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

memadai. Ada beberapa posisi dan peran guru, diantaranya: 

1) Guru sebagai pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai pe-

rencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol kegiatan 

belajar siswa. 

2) Guru sebagai fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pem-

beri kemudahan kepada siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya. 

3) Guru sebagai moderator belajar, dalam arti guru sebagai 

pengatur arus kegiatan belajar siswa. Guru sebagai moderator 

tidak hanya mengatur arus kegiatan belajar, tetapi juga 



31 
 

 
 

bersama siswa harus menarik kesimpulan atau jawaban 

masalah sebagai hasil belajar siswa atas dasar semua 

pendapat yang telah dibahas dan diajukan siswa. 

4) Guru sebagai motivator belajar, dalam arti guru sebagai 

pendorong siswa agar mau melakukan kegiatan belajar. 

Sebagai motivator guru harus dapat menciptakan kondisi 

kelas yang merangsang siswa untuk mau melakukan kegiatan 

belajar, baik individual maupun kelompok. 

5) Guru sebagai evaluator belajar, dalam arti guru sebagai 

penilai yang objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator, 

guru berkewajiban mengawasi, memantau proses 

pembelajaran siswa dan hasil belajar yang dicapainya. Guru 

juga berkewajiban untuk melakukan upaya perbaikan proses 

belajar siswa, menunjukkan kelemahan dan cara 

memperbaikinya, baik secara individual, kelompok maupun 

secara klasikal. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa (aktivitas dan hasil belajar 

siswa)  

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompe-

tensinya sebagai berikut: 

1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk 

di dalamnya persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, 

media, dan fasilitas belajar serta iklim belajar. 
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2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan penge-

tahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya. 

3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan 

dan keterampilan serta memantapkan sikapnya.  

4) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikapnya secara bermakna. 

5) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam 

kurikulum sekolah/ satuan pendidikan. 

c. Iklim pembelajaran mencakup: 

1) Suasana kelas yang kondusif  bagi tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menye-

nangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan. 

2) Perwujudan nilai dan semangat keteladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru. 

3) Suasana sekolah dan tempat praktik lainnya yang kondusif 

bagi tumbuhnya penghargaan guru dan siswa terhadap kinerja-

nya. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas yang dapat dilihat dari: 

1) Kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

2) keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia. 
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3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

4) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin. 

5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan 

kemajuan bidang ilmu, teknologi dan seni. 

6) Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psikopedagogis, dan praktis. 

Materi IPS kelas IV semester II yang diajarkan dalam 

penelitian ini adalah materi tentang permasalahan sosial di 

daerah, meliputi siklus pertama yaitu materi masalah-masalah 

pribadi, siklus kedua yaitu materi masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal dan siklus ketiga yaitu materi 

masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan. 

e. Kualitas media pembelajaran yang tampak dari: 

1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

2) Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, 

sesama guru, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang rele-

van. 

3) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar 

siswa. 

4) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana bela-

jar dari siswa pasif menjadi siswa yang aktif berdiskusi dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 
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f. Sistem pembelajaran di sekolah 

Sistem pembelajaran di sekolah dapat menunjukkan kualitas-

nya apabila: 

1) Sekolah dapat menonjol ciri khas keunggulannya. 

2) Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana 

strategis dan rencana operasional sekolah, agar semua upaya 

dapat sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan 

dalam wadah sekolah. 

3) Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan 

misi sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan 

inovatif dari semua sivitas akademika melalui berbagai 

aktivitas pengembangan. 

4) Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem 

pendidikan di sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu 

perlu menjadi salah satu mekanismenya. 

 

2.1.2.3.  Strategi Pencapaian Kualitas Pembelajaran 

 Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai 

intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan 

bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai tuntutan 

kurikuler. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2004: 10-11), 
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untuk mencapai kualitas pembelajaran dapat dikembangkan strategi 

sebagai berikut: 

a. Di tingkat sekolah 

1) Perlu dikembangkan berbagai fasilitas sekolah dalam 

membangun sikap, semangat dan budaya perubahan. 

2) Peningkatan kemampuan pembelajaran para guru melalui 

berbagai kegiatan profesional secara periodik dan berke-

lanjutan. 

3) Menggiatkan kegiatan kolaborasi sekolah dengan sekolah lain. 

b. Dari pihak individu guru 

Secara operasional hal yang terkait pada kinerja profesional 

guru adalah: 

1) Melakukan perbaikan pembelajaran secara terus-menerus 

berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas atau catatan 

pengalaman kelas atau catatan perbaikan. 

2) Mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang 

relevan untuk kegiatan pembelajaran. 

3) Para guru perlu dirangsang untuk membangun sikap positif 

terhadap belajar, yang bermuara pada peningkatan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa. 

Konsep tentang indikator kualitas pembelajaran dalam penelitian 

ini dirangkum menjadi 3 fokus/variabel penelitian yaitu: keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 
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2.1.2.4.  Keterampilan Dasar Mengajar Guru  

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang 

menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. 

Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru  mampu 

mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan 

dasar mengajar bersifat generik, yang berarti bahwa keterampilan ini 

perlu dikuasai oleh semua guru. Melalui pemahaman dan kemampuan 

menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan terintegrasi, 

guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

(Anitah, 2008: 7.1). 

Sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keteram-

pilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau 

keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan 

dikuasai oleh setiap guru, dosen, instruktur atau widyaiswara, karena 

mengajar bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan 

tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap dan 

keterampilan.  

Menurut Turney (dalam Anitah, 2008: 7.2 ) terdapat 8 keterampilan 

dasar mengajar yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan 

pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, 

mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar 
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kelompok kecil dan perorangan. Komponen-komponen dasar mengajar 

tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

2.1.2.4.1. Keterampilan bertanya 

   Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

bertanya. Untuk itu guru harus mampu memfasilitasi kemampuan 

bertanya untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 

2012: 82) 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons 

dari seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa 

pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil 

pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang 

mendorong kemampuan berpikir. (Hasibuan, 2012: 62). 

Marno (2010: 124-128) menyatakan bahwa komponen-

komponen yang harus diperhatikan saat bertanya kepada siswa 

meliputi: (l) kejelasan dan kaitan pertanyan; (2) kecepatan dan 

selang waktu; (3) arah dan distribusi penunjukan; (4) teknik 

penguatan; (5) teknik menuntun; (6) teknik menggali; (7) 

pemusatan; dan (8) pindah gilir. Sedangkan hal-hal yang harus 

dihindari dalam keterampilan bertanya adalah: (1) mengajukan 

pertanyaan yang memberikan jawaban serentak; (2) mengulang-

ulang pertanyaan sendiri; dan (3) mengulang jawaban siswa. 
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2.1.2.4.2. Keterampilan memberi penguatan 

 Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik 

dalam penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung 

seperti betul bagus, pintar, ya, tepat sekali, dan sebagainya), 

maupun non verbal (biasanya dilakukan dengan gerak, elusan, 

isyarat, sentuhan, pendekatan, dan sebagainya). Penguatan adalah 

respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Seorang 

guru perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena 

penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya (Aqib, 2013: 85-86). 

Tujuan dari pemberian penguatan adalah (1) meningkatkan 

perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran; (2) merangsang 

dan meningkatkan motivasi belajar; (3) meningkatkan kegiatan 

belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif; (4) 

menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa; serta (5) membiasa-

kan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan 

(Rusman, 2013: 71) 

2.1.2.4.3. Keterampilan menggunakan variasi 

Keterampilan menggunakan variasi yaitu keterampilan 

untuk memberikan stimulus pembelajaran secara bervariasi, baik 

melalui penggunaaan multimedia, multimetode maupun multi-
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sumber secara bervariasi, sehingga pembelajaran tidak monoton 

hanya terfokus pada satu kegiatan saja (Rusman, 2013: 71). 

Menurut Djamarah (2010: 124) keterampilan mengadakan 

variasi dalam proses pembelajaran meliputi tiga aspek, yaitu: (1) 

variasi dalam gaya mengajar; (2) variasi dalam menggunakan 

media dan bahan pengajaran; serta (3) variasi dalam interaksi 

antara guru dengan siswa. 

Ada tiga prinsip penggunaaan keterampilan mengadakan 

variasi yang perlu diperhatikan guru, yaitu : 

a. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu 

yang relevan dengan tujuan pemebelajaran yang diharapkan. 

b. Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan 

sehingga tidak merusak perhatian siswa dan mengganggu 

kegiatan pembelajaran. 

c. Variasi direncanakan secara baik dan secara eksplisit dican-

tumkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rusman, 

2012: 85) 

2.1.2.4.4.  Keterampilan menjelaskan 

 Kegiatan menjelaskan merupakan aktivitas mengajar yang 

tidak dapat dihindari oleh guru. Menjelaskan pada dasarnya adalah 

menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang 

disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudah-

kan siswa untuk memahami bahan pelajaran (Marno, 2010: 95-96). 
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Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran adalah: 

a. Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, 

dalil, fakta, dan prinsip secara objektif dan bernalar. 

b. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah 

-masalah atau pertanyaan. 

c. Mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pema-

hamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa. 

d. Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses 

penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam memecah-

kan masalah (Rusman, 2012: 86). 

Supriyadi (2012: 145) menyatakan bahwa prinsip penggu-

naan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah (1) 

dapat dilakukan pada awal, tengah atau pada akhir pembelajaran; 

(2) penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai; (3) penjelasan dapat diberikan apabila ada 

pertanyaan atau diperlukan guru untuk menjelaskan; dan (4)  

penjelasan harus sesuai dengan latar belakang kemampuan siswa, 

terutama dalam hal penggunaan bahasa. 

2.1.2.4.5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

 Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru 

dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi 

yang akan dipelajari siswa sehingga siswa siap mental dan tertarik 

mengikutinya. Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan 
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yang sangat penting dilakukan oleh guru, karena dengan awal yang 

baik dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi jalannya 

kegiatan belajar selanjutnya. Sedangkan keterampilan menutup 

pelajaran merupakan keterampilan merangkum inti pelajaran pada 

akhir setiap penggal kegiatan (Supriyadi, 2012: 122). 

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, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelum-

nya dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang 

ingin dicapai. 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penejelasan uraian kegiatan 

sesuai dengan silabus dan RPP. 

Aqib (2013: 89-90) menjelaskan bahwa komponen-

komponen dari keterampilan membuka pelajaran, mencakup: (1) 

menarik perhatian siswa dengan berbagai cara; (2) menimbulkan 

motivasi; (3) memberikan acuan dan (4) membuat kaitan. Sedang-

kan komponen-komponen dari keterampilan menutup pelajaran 

mencakup: (1) meninjau kembali, dengan cara merangkum atau 
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membuat ringkasan; (2) mengadakan evaluasi penguasaan siswa 

dan (3) memberikan tindak lanjut. 

2.1.2.4.6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

 Mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam 

konteks pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin 

menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak siswa yang 

masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok maupun 

perorangan (Aqib, 2013: 98).  

Menurut Anitah (2008: 8.66) agar dapat mengelola kegiatan 

kelompok kecil dan perorangan, guru harus menguasai empat 

kelompok komponen keterampilan yaitu (1) keterampilan meng-

adakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan meng-

organisasikan; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar; dan (4) keterampilan merencanakan dan melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2.1.2.4.7. Keterampilan mengelola kelas 

 Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang 

dapat mengganggu suasana pembelajaran (Sanjaya, 2011: 44). 

Menurut Rusman (2012: 90) komponen-komponen dalam 

mengelola kelas yaitu (1) keterampilan yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti 
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menunjukkkan sikap tanggap, memberikan perhatian, memusatkan 

perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur 

siswa apabila siswa melakukan tindakan menyimpang dan 

memberikan penguatan, (2) keterampilan yang berhubungan 

dengan pemngembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu 

berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan 

remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

2.1.2.4.8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah 

keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar 

dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. 

Penggunaaan kelompok kecil memungkinkan siswa (1) berbagi 

informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah; (2) 

meningkatkan pemahaman atas masalah penting; (3) meningkatkan 

keterli-batan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; (4) 

mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi; serta (5) 

membina kerjasama yang sehat, kelompok yang kohesif dan 

bertanggungjawab (Aqib, 2013: 91). 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam 

membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu: 
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a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, 

dengan cara merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas 

pada awal diskusi. 

b. Memperjelas masalah untuk menghindarkn kesalahpahaman. 

Dalam memimpin diskusi, seorang guru perlu memperjelas 

atau menguraikan permasalahn, meminta komentar siswa, dan 

menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi 

tambahan agar kelompok peserta diskusi memperoleh 

pengertian yang lebih jelas. 

c. Menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat 

dalam diskusi menuntut seorang guru harus menganalisis  

dengan cara memperjelas hal-hal yang disepakati . 

d. Meningkatkan partisipasi siswa, yaiu dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, memberikan contoh dengan tepat, 

memberikan waktu berpikir dan memberikan urun pendapat 

siswa dengan penuh perhatian. 

e. Memberikan kesempatan untuk berpartispasi. Dilakukan 

dengan cara memancing pertanyaan siswa yang engan 

berpartisipasi, memberikan kesempatan pada siswa yang 

belum bertanya (pendiam) terlebih dahulu, mencegah 

monopoli pembicaraan, dan mendorong  siswa untuk 

berkomentar terhadap pertanyaan temannya. 
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f. Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi. 

Menindaklanjuti hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk 

menilai proses aupun hasil diskusi. (Rusman, 2012: 89) 

Sesuai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

mengajar diukur dari bagaimana partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dan seberapa hasil yang dicapai. Selain itu keberhasilan 

mengajar ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengembangkan 

berbagai keterampilan mengajar. Guru diharapkan menguasai 8 

keterampilan mengajar yang telah dijelaskan sehingga dapat bermanfaat 

bagi guru dalam praktik kegiatan pembelajaran.  

Peneliti menetapkan indikator keterampilan guru dalam penerapan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint dengan memodifikasi 8 

keterampilan dasar mengajar menurut Turney (dalam Anitah, 2008: 7.2 ) 

disesuaikan dengan langkah-langkah atau sintaks Treffinger yang 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran (Keterampilan 

membuka pelajaran dan mengelola kelas) 

Komponen dari mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran Dalam penelitian ini meliputi masuk ke kelas tepat 

waktu, memberikan salam ketika masuk kelas, memimpin doa, dan 

menanyakan kehadiran siswa. 
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b. Melakukan apersepsi (Keterampilan membuka pelajaran) 

Komponen dari melakukan apersepsi dalam penelitian ini 

meliputi mengaitkan dengan masalah pokok/ materi yang akan 

dibahas, menarik perhatian siswa, apersepsi disampaikan dengan 

jelas dan mudah dipahami dan membangkitkan motivasi siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (Keterampilan membuka 

pelajaran) 

Komponen dari menyampaikan tujuan pembelajaran dalam 

penelitian ini meliputi menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan 

pembelajaran sesuai dengan indikator, tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas dan mengggunakan kalimat yang baik dan 

benar. 

d. Menjelaskan materi  (Keterampilan menjelaskan)  

Komponen menjelaskan materi dalam penelitian ini meliputi 

kejelasan dan kelancaran ucapan dalam berbicara, penggunaan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar, penjelasan guru sesuai 

dengan materi pembelajaran dan menggunakan contoh dan ilustrasi 

yang diambil dari kehidupan nyata. 

e. Menyajikan permasalahan yang relevan (keterampilan menjelaskan) 

Komponen menyajikan permasalahan yang relevan dalam 

penelitian ini meliputi permasalahan sesuai dengan indikator, 

permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, 
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merupakan permasalahan terkini dan permasalahan dapat dipecahkan 

siswa. 

f. Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa (keterampilan bertanya) 

Komponen memberikan pertanyaan untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa dalam penelitian ini meliputi pertanyaan 

diungkapkan dengan jelas, menggunakan kalimat sederhana dan 

mudah dipahami dalam bertanya, pemberian waktu pada siswa untuk 

berpikir mandiri dan guru memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar. 

g. Mengadakan variasi gaya mengajar (keterampilan mengadakan 

variasi gaya mengajar) 

Komponen mengadakan variasi gaya mengajar dalam penelitian 

ini meliputi suara guru dalam pembelajaran cukup jelas dan keras, 

posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat, ada variasi 

kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu) dan 

melakukan kontak pandang dengan seluruh siswa. 

h. Menggunakan media Powerpoint (keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar) 

Komponen menggunakan media Powerpoint dalam penelitian 

ini meliputi penggunaan media Powerpoint sesuai dengan materi 

pembelajaran, dapat dilihat semua siswa, dapat menarik perhatian 

siswa dan membuat pemahaman siswa menjadi lebih jelas. 
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i. Membimbing siswa dalam menyimak media Powerpoint 

(Keterampilan menjelaskan dan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

Komponen membimbing siswa dalam menyimak media 

Powerpoint dalam penelitian ini meliputi pemberian penjelasan 

secara umum kepada siswa mengenai slide Powerpoint yang akan 

ditayangkan, guru meminta siswa untuk untuk tidak gaduh dalam 

menyimak slide Powerpoint, guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dan guru menegur siswa yang tidak  menyimak 

slide Powerpoint. 

j. Menerapkan model Treffinger (keterampilan mengelola kelas dan 

keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar) 

Komponen menerapkan model Treffinger dalam penelitian ini 

meliputi memberikan penjelasan tentang model pembelajaran 

Treffinger, menerapkan langkah-langkah model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat, menyajikan informasi yang mendorong 

siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan dan 

membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi dengan 

menggunakan model Treffinger. 

k. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok  

(Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

Komponen membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok dalam penelitian ini meliputi memberi petunjuk pada 
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kelompok diskusi, memberi waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan gagasannya dalam diskusi kelompok, 

membimbing kelompok diskusi yang mengalami kesulitan dan 

menindaklanjuti hasil diskusi 

l. Melakukan pengelolaan kelas (Keterampilan mengelola kelas) 

Komponen melakukan pengelolaan kelas meliputi berkeliling 

memantau kerja siswa, menegur siswa yang tidak mematuhi aturan, 

menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mengelola waktu 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

m. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

(keterampilan memberi penguatan) 

Komponen memberi penguatan dalam penelitian ini meliputi 

penguatan diberikan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan 

disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat, dan jelas, 

penguatan diberikan dalam bentuk nonverbal (gerakan, pendekatan, 

simbol/benda), dan penguatan diberikan pada semua siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

n. Menutup pelajaran (Keterampilan menutup pelajaran) 

Komponen menutup pelajaran dalam penelitian ini meliputi  

guru bersama siswa membuat simpulan materi yang dipelajari, 

melakukan penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
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pembelajaran dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

 Penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada 

pembelajaran IPS diharapkan meningkatan keterampilan guru sesuai 

dengan indikator, yaitu: (l) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran, (2) Melakukan apersepsi, (3) Menyampaikan tujuan 

pembelajara, (4) Menjelaskan materi, (5)  Menyajikan permasalahan 

relevan, (6) Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin 

tahu siswa,  (7)  Mengadakan variasi gaya mengajar, (8) Menggunakan 

media Powerpoint, (9) Membimbing siswa dalam menyimak Powerpoint, 

(10) Menerapkan model Treffinger, (11) Membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok, (12) Melakukan pengelolaan kelas, (13) 

Memberi penguatan pada siswa terhadap hasil karyanya, dan (14) 

Menutup pelajaran. 

 

2.1.2.5.  Aktivitas Siswa 

Aktivitas merupakan asas terpenting dalam belajar. Belajar adalah 

aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil interaksi-

nya dengan lingkungan sekitar. Menurut Rohani (2010: 8) belajar yang 

berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik 

maupun psikis. Pada saat siswa aktif jasmaninya dengan sendirinya ia 

juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya.  
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Rusman (2013: 101) menyatakan bahwa dalam setiap proses 

belajar siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan dapat berupa 

kegiatan fisik dan kegiatan psikis. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, 

mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagai-

nya. Sedangkan kegiatan psikis misalnya menggunakan khasanah 

pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, menyimpulkan 

hasil percobaan dan kegiatan psikis lainnya. 

Dua aktivitas (psikis dan fisik) memang harus dipandang sebagai 

hubungan yang erat. Piaget (dalam Rohani, 2010: 8) berpendapat bahwa 

“Seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat anak tidak 

berpikir. Agar ia berpikir sendiri (aktif) ia harus diberi kesempatan untuk 

berbuat sendiri.” 

Aktivitas siswa juga dipengaruhi oleh karakteristik atau tingkah 

laku baik secara fisik maupun mental. Menurut Sumantri (2007: 6.3-6.5) 

karakteristik siswa sekolah dasar adalah : 

a. Senang bermain; 

b. Senang bergerak, 

c. Senang bekerja dalam kelompok; dan 

d. Senang merasakan atau melakukan/meragakan sesuatu secara 

langsung. 

Siswa kelas IV sekolah dasar biasanya berusia 10-11 tahun. 

Menurut Piaget (dalam Thobroni, 2012: 96) anak usia 7-11 tahun tahap 
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perkembangan kognitifnya termasuk tahap operasional konkret. 

Karakteristik siswa SD kelas IV adalah adanya minat terhadap kehidupan 

praktis sehari-hari yang konkret, realistik, ingin tahu, ingin belajar dan 

gemar membentuk kelompok teman sebaya. Sesuai dengan karakteristik 

siswa tersebut, guru dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat 

dan bermanfaat untuk siswanya. Dalam penelitian ini guru menerapkan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada pembelajaran IPS 

di kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Siswa diberi kesempatan 

untuk pro aktif dan mendapatkan pengalaman langsung dengan 

mengamati gambar dan video yang disajikan guru mengenai 

permasalahan sosial dalam slide Powerpoint. Kemudian, siswa 

berkelompok untuk bertukar gagasan mencari pemecahan masalah.  

Aktivitas belajar siswa di kelas tidak hanya dilihat dari mendengar 

dan menulis, namun juga melibatkan aktivitas beberapa indra atau multi 

indrawi. Menurut Paul D. Diedrich, kegiatan siswa meliputi aktivitas 

jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain  sebagai berikut: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities) 

 Yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, atau 

pekerjaan orang lain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities) 

 Seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, atau 

interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities) 

 Sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, atau pidato. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities) 

 Seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

atau menyalin. 
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e. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities) 

 Misalnya menggambar, membuat grafik, peta, atau diagram. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik (Motor activities) 

 Yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

atau beternak. 

g. Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities) 

 Sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, atau 

mengambil keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) 

 Seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, atau gugup. (Rohani, 2010: 10-11), 

 

Aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika berbagai 

macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-

sekolah akan lebih dinamis, menjadi tempat belajar yang menyenangkan 

dan bahkan akan memperlancar peranannya sebagai pusat dan 

transformasi kebudayaan. Sesuai dengan definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang maksimal.  

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa, oleh karena itu guru harus dapat membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti menetapkan 

indikator aktivitas siswa dalam penerapan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint dengan memodifikasi 8 aktivitas siswa menurut 

Diedrich (dalam Rohani, 2010: 10-11) disesuaikan dengan langkah-

langkah atau sintaks Treffinger yang dideskripsikan sebagai berikut: 



54 
 

 
 

a. Kesiapan belajar siswa (emotional activities) 

Komponen kesiapan belajar siswa meliputi siswa datang tepat 

waktu dengan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, siswa 

menempati tempat duduk dengan rapi, siswa berdoa sebelum 

dimulainya pelajaran, dan siswa menyiapkan alat yang digunakan 

untuk belajar. 

b. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran (visual, oral and motor 

activities) 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran meliputi siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir, siswa terlibat mencari 

informasi yang akan dipelajari, siswa memperhatikan penjelasan 

guru selama pembelajaran dan siswa aktif bertanya dan 

mengajukan pendapat. 

c. Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan guru (oral and 

mental activities) 

Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan guru  meliputi 

siswa mengangkat tangan bila akan bertanya dan menjawab per-

tanyaan, siswa berani mengajukan pertanyaan, siswa berani 

menjawab pertanyaan, dan siswa bertanya dan menjawab perta-

nyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan. 
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d. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint ( visual 

activities) 

Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint meliputi 

siswa memperhatikan slide Powerpoint yang ditayangkan guru, 

siswa tidak membuat keributan selama slide Powerpoint 

ditayangkan, siswa duduk rapi di tempat duduk, dan siswa dapat 

menjelaskan isi slide Powerpoint dengan baik. 

e. Antusias dalam pembentukan kelompok (mental and emotional 

activities) 

Antusias dalam pembentukan kelompok meliputi siswa gembira 

dalam pembentukan kelompok, siswa tertib dalam pembentukan 

kelompok, siswa menerima semua anggota kelompoknya dan siswa 

tenang dalam berkelompok. 

f. Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan  (emotional 

activities, mental activities, listening activities) 

Kemampuan siswa dalam mendiskusikan permasalahan meliputi  

siswa berusaha untuk memahami permasalahan dengan baik dan 

benar, siswa memahami permasalahan sesuai dengan 

kemampuannya, berdiskusi dengan teman satu kelompok dalam 

memahami permasalahan dan berusaha mencari pemecahan 

masalah bersama kelompok. 

 



56 
 

 
 

g. Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah (oral activities, 

mental activities, listening activities) 

Kemampuan siswa mengidentifikasi  permasalahan meliputi  

sungguh-sungguh dalam merencanakan pemecahan permasalahan, 

merencanakan pemecahan masalah sesuai dengan masalah yang 

diberikan, cermat dan teliti dalam merencanakan pemecahan 

permasalahan dan berdiskusi dengan teman sekelompok dalam 

merencanakan pemecahan masalah. 

h. Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah (oral 

activities, mental activities, listening activities) 

Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah meliputi 

menerapkan pemecahan masalah dengan baik dan benar, cermat 

dan teliti dalam menerapkan pemecahan masalah, sesuai dengan 

tahapan yang telah diberikan dan penerapan pemecahan masalah 

dapat mengatasi masalah yang diberikan 

i. Keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok (visual 

activities, mental activities, oral activities) 

Keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok meliputi siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, siswa 

percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok, siswa 

menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan siswa bertanggung 

jawab terhadap hasil kerja kelompok. 
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j. Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja/laporan kelompok lain 

(visual, oral and listening activities) 

Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja/laporan kelompok lain 

meliputi mendengarkan dengan seksama presentasi kelompok lain, 

tenang ketika kelompok lain melaporkan hasil kerjanya, 

memberikan pendapat dan memberikan solusi permasalahan. 

k. Kemampuan mengerjakan soal evaluasi (writing and mental 

activities) 

Kemampuan mengerjakan soal evaluasi meliputi siswa 

mengerjakan soal evaluasi dalam keadaan tenang, siswa mengerja-

kan soal secara mandiri, siswa tidak mengganggu teman lain dan 

siswa mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu. 

Penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa sesuai dengan indikator, 

yaitu : (1) Kesiapan belajar siswa, (2) Keterlibatan siswa dalam, (3) 

Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan guru, (4) Kemampuan 

siswa dalam menyimak slide Powerpoint, (5) Antusias siswa dalam 

pembelajaran,  (6) Kemampuan siswa dalam mendiskusikan permasalah-

an, (7) Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi permasalahan, (8) Ke-

mampuan siswa menerapkan pemecahan masalah, (9) Keberanian 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, (10) Memberi tanggapan 
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terhadap hasil kerja/laporan kelompok lain, dan (11) Kemampuan 

mengerjakan soal evaluasi. 

 

2.1.2.6.  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah 

dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan 

tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah 

laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang sifatnya menetap, 

fungsional, positif, dan disadari (Anitah, 2008: 2.19). 

Menurut Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

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

keterampilan. Merujuk pada pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2012: 5), 

hasil belajar dikategorikan menjadi beberapa, yaitu berupa: 

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. 

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi. 
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e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Bloom menjelaskan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1. Domain kognitif mencakup: 

a. Knowledge (pengetahuan); 

b. Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas,contoh ); 

c. Application (menerapkan); 

d. Analysis (menguraikan, menentukan hubungan ); 

e. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk); 

f. Evaluating ( menilai ). 

2. Domain afektif mencakup : 

a. Receiving (sikap menerima); 

b. Responding (memberikan respon); 

c. Valuing (nilai); 

d. Organization ( organisasi ); 

e. Characterization ( karakterisasi ). 

3. Domain Psikomotor mencakup : 

a. Initiatory; 

b. Pre-routine; 

c. Rountinized; 

d. Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual (Suprijono, 2012: 6). 

 

Krathwohl dkk. memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan 

kemajuan zaman. Krathwohl melakukan revisi pada aspek kemampuan 

kognitif dengan memilah dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan 

dimensi proses kognitif, sebagai berikut: 

1. Dimensi pengetahuan 

Memuat objek ilmu yang disusun dari: 

a. Pengetahuan fakta; 

b. Pengetahuan konsep; 

c. Pengetahuan prosedural; 

d. Pengetahuan meta-kognitif. 
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2. Dimensi proses kognitif 

Memuat enam tingkatan: 

a. Mengingat; 

b. Mengerti; 

c. Menerapkan; 

d. Menganalisis; 

e. Mengevaluasi; 

f. Mencipta.  (Thobroni, 2012: 164) 

 

Hasil belajar siswa ranah kognitif tersebut dapat divisualisasikan 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif 

      (Krathwohl dalam Thobroni, 2012: 164) 

 

 Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS, 

yaitu adanya perubahan perilaku sosial siswa ke arah yang lebih baik. 

Perilaku itu meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Peningkatan perilaku kognitif tidak hanya terbatas pada semakin 

meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan meliputi nalar sosial dan 

kemampuan mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah sosial. Oleh 

karena itu materi yang dibahas pada pendidikan IPS tidak hanya terbatas 

pada kenyataan, fakta dan data sosial, melainkan juga mengangkat 

masalah sosial yang terjadi sehari-hari (Sumaatmadja, 2007: 1.23). 



61 
 

 
 

Sesuai dengan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan meliputi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  Adapun hasil belajar yang diamati 

dalam penelitian ini mencakup tiga ranah yaitu pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) dengan indikator hasil 

belajar yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Aspek kognitif, meliputi: (a) menjelaskan pengertian masalah,      

(b) membedakan masalah pribadi dan masalah sosial, (c) 

mengidentifikasi masalah-masalah pribadi yang sering terjadi, (d) 

menemukan pemecahan masalah tentang masalah-masalah pribadi, 

(e) menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal, (f) mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan tempat tinggal, (g) menemukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggal, (h) menyebutkan masalah sosial yang terjadi di 

perkotaan, (i) mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang 

terjadi di perkotaan, dan (j) menemukan pemecahan masalah untuk 

mengatasi masalah sosial yang terjadi di perkotaan.  

Teknik penilaian aspek kognitif dalam penelitian ini 

menggunakan tes tertulis yang telah dibuat dengan mengacu pada 

taksonomi bloom dan materi yaitu materi masalah sosial di daerah 

Peneliti mengolah data yang berupa nilai dari evaluasi/tes tentang 

masalah sosial di daerah yang diberikan kepada siswa setiap akhir 
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siklus, sehingga evaluasi tersebut yang menentukan tingkat 

ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran IPS. Nilai ketuntasan 

yang telah ditetapkan di SDN Mangunsari untuk mata pelajaran 

IPS adalah 67, sehingga dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Kriteria Nilai Ketuntasan IPS kelas IV SDN Mangunsari 

 

Rentang Kualifikasi Nilai 

86 ke atas Sangat Tuntas  A 

67-85 Tuntas  B 

50-66 kurang tuntas  C 

49 ke bawah Gagal  K 

      (Poerwanti, 2008: 6.18) 

 

Kualitas pembelajaran dalam penelitian ini yang dilihat dari 

aspek hasil belajar siswa dinyatakan tercapai apabila 75 %  siswa di 

kelas IV SDN Mangunsari memperoleh hasil belajar yang optimal 

dan di atas KKM yang sudah ditentukan sekolah yaitu 67. 

2. Aspek afektif, meliputi siswa mempunyai sikap: (a) komunikatif, 

(b) tanggungjawab, (c) disiplin,  (d) peduli, dan (e) jujur. Dalam 

penelitian ini, teknik penilaian aspek afektif menggunakan lembar 

observasi ketercapaian karakter. 

3. Aspek psikomotorik, yaitu sejauh mana tingkat ketangkasan, 

keterampilan, dan kreativitas siswa selama mengikuti pembelajaran 

yang tercermin dalam aktivitas siswa. 
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2.1.3.  Hakikat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.3.1.  Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Sumaatmadja (2007: 1.8-

1.9), merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang 

kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 

Ilmu-ilmu sosial meliputi aspek-aspek hubungan sosial, ekonomi, 

psikologi, budaya, sejarah, geografi dan politik. Sedangkan humaniora 

meliputi aspek-aspek norma, nilai, bahasa, seni dan sebagainya yang 

menjadi komponen dalam kehidupan manusia. 

Nasution (dalam Sumaatmadja, 2007: 12.3)berpendapat bahwa 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu program pendidikan yang 

merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan 

manusia dalam lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya yang 

bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, 

ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik dan psikologi sosial.  

Menurut Sardjiyo (2008: 1.26), IPS adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan. 

Lasmawan (dalam Sumaatmadja, 2007: 12.32) menegaskan bahwa 

IPS yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD) lebih ditekankan kepada pem-

berian bekal awal, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, nilai 
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maupun moral pada siswa untuk dijadikan modal dalam mengenal dan 

memahami lingkungan sekitar sesuai dalam kaidah normal yang berlaku. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI 

mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang 

siswa akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat 

global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemaham-

an, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis (KTSP, 2006: 575). 

Sesuai dengan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa IPS 

adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis 

gejala dan masalah sosial yang meliputi: sosial, ekonomi, psikologi, 

budaya, sejarah, geografi, dan politik. IPS membina siswa menjadi warga 

negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 
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kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan 

Negara. 

 

2.1.3.2.  Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan 

bahwa 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 

kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional 

dan global (KTSP, 2006: 575). 

Tujuan IPS menurut Winataputra (2010: 9.5) adalah  membekali 

siswa dengan kemampuan mengembangkan penalaran, di samping aspek 

nilai dan moral. Bruce Joyce (dalam Sardjiyo, 2008: 4.47) menjelaskan 

bahwa IPS memiliki tiga tujuan sebagai berikut: 

a. Pendidikan kemanusiaan (Humanistic education), yaitu membantu 

siswa memahami pengalamannya dan menemukan arti kehidupan. 
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b. Pendidikan kewarganegaraan (Citizenship education), yaitu siswa 

ikut berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan 

masyarakat dengan penuh kesadaran sebagai warga negara. 

c. Pendidikan intelektual (Intellectual education), siswa mampu 

menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggunakan ilmu 

sosial sebagai alat. 

Sumaatmadja (2007: 1.10) mengemukakan bahwa pendidikan IPS 

bertujuan untuk membina siswa menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna 

bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Untuk merealisasikan 

tujuan tersebut, proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada aspek-

aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) saja, 

melainkan meliputi juga aspek akhlak (afektif) dalam menghayati serta 

menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, 

dan persaingan ini. Melalui pendidikan IPS anak dibina dan 

dikembangkan kemampuan mental-intelektualnya menjadi warga negara 

yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab 

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.  

Winataputra (2010: 1.38) menegaskan kembali visi pendidikan IPS 

sebagai program pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan 

individu sebagai aktor sosial yang mampu mengambil keputusan yang 

bernalar dan sebagai warga negara yang cerdas, memiliki komitmen, 

bertanggungjawab dan partisipatif. 
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Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan IPS adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan 

negara dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2.1.3.3.  Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Sumaatmadja (2007: 12.3) menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu 

keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam 

lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya yang bahannya 

diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, 

antropologi, sosiologi, ilmu politik dan psikologi sosial. Karena IPS 

terdiri dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, karakteristik mata 

pelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik.  

Untuk melihat karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai 

pandangan. Berikut ini karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi 

penyampaiannya. 

a. Materi IPS 

Tjokrodikaryo (dalam Hidayati, 2008: 1.26) berpendapat 

bahwa mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi 

antara individu dan masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS 

digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain: 
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1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar 

anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai 

lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai 

permasalahannya. 

2) Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, 

pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan 

transportasi. 

3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek 

geografi dan antropologi yang terdapat sejak lingkungan 

anak yang terdekat sampai yang terjauh. 

4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan 

manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan 

terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan 

kejadian-kejadian besar. 

5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari 

makanan, pakaian, permainan, keluarga. 

 

Sesuai dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber materi IPS, 

juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-teori IPS 

yang diperoleh anak di dalam kelas dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Materi IPS kelas IV semester II yang diajarkan dalam 

penelitian ini adalah materi tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan setempat, meliputi siklus pertama yaitu materi masalah-

masalah pribadi, siklus kedua yaitu materi masalah-masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal dan siklus ketiga yaitu materi 

masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan. 

b. Strategi penyampaian pengajaran IPS 

Sumaatmadja (2007: 1.27) menjelaskan bahwa untuk 

mengembangkan proses pembelajaran IPS, harus memperhatikan 

empat hal, yaitu pertama dasar mental-psikologis yang melekat 
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pada diri siswa, kedua hakekat pengetahuan IPS yang telah dimiliki 

tiap orang, termasuk yang dimiliki siswa di sekolah dasar, ketiga 

ruang lingkup IPS, dan keempat nilai-nilai yang melekat pada 

pendidikan IPS. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS (KTSP, 2006: 575) 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan  

Winataputra (2007: 3.10) mengatakan bahwa sejak masa 

prasejarah nenek moyang kita sudah mempunyai kemampuan 

merefleksikan bagaimana dunia sekelilingnya mempengaruhi 

dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut pemikiran geografi, 

manusia secara aktif merupakan faktor dominan yang mampu 

memanipulasi dan memodifikasi habitatnya (lingkungan 

sekitarnya). Walaupun demikian kita tidak bisa lepas dari 

pengaruh lingkungan alam.  

b.     Waktu, keberlanjutan, dan perubahan,  

Konsep waktu secara implisit mempunyai tiga dimensi, 

yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan. Peristiwa pada 

masa lampau itu tidak pernah terputus dari rangkaian 

kejadianmasa kini dan masa yang akan datang sehingga waktu 

dalam perjalanan sejarah adalah suatu kontinuitas  

(kesinambungan). Jadi waktu dalam sejarah terjadi empat hal, 
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yaitu 1) perkembangan, 2) kesinambungan, 3) pengulangan, 

dan 4) perubahan (Winataputra, 2007: 5.9). 

c.    Sistem sosial dan budaya,  

Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis tetapi 

melalui proses belajar, yang didukung, diteruskan melalui 

masyarakat. Kebudayaan juga merupakan pernyataan atau 

perwujudtan kehendak, perasaan dan pikiran manusia. 

Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang universal diwujudkan 

dalam sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik 

(Winataputra, 2007: 5.47). 

d.    Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

Setiap manusia selalu berusaha untuk mengembangkan 

diri sekaligus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Ekonomi merupakan bahan kajian mengenai upaya manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, 

dihadapkan dengan alat-alat pemenuh kebutuhan (sumber daya 

ekonomi) yang terbatas jumlahnya (Winataputra, 2007: 5.52). 

Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar 

didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: 

anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, region, 

negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut “The 

Wedining Horizon or Expanding Environment Curriculum” 

(Mukminan dalam Hidayati, 2008: 1.27). 
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Sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPS 

adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis 

gejala-gejala dan masalah sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum dan budaya. Bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusia 

dan lingkungannya. Di dalam IPS, dihimpun semua materi yang 

berhubungan secara langsung dengan masalah penyusunan dan 

pengembangan masyarakat serta yang menyangkut dengan 

pengembangan pribadi manusia sebagai anggota masyarakat yang 

berguna.  

Materi pelajaran IPS untuk kelas IV adalah sebagai berikut. 

Kelas IV Semester I: 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami sejarah, 

kenampakan alam, dan 

keragaman suku bangsa 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi 

 

1.1. Membaca peta lingkungan setempat 

(kabupaten/kota, provinsi) dengan 

menggunakan skala sederhana 

1.2. Mendeskripsikan kenampakan alam di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta 

hubungannya dengan keragaman sosial  dan 

budaya 

1.3. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber 

daya alam serta pemanfaatannya untuk 

kegiatan ekonomi di lingkungan setempat 

1.4. Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya setempat (kabupaten/kota, provinsi) 

1.5. Menghargai berbagai peninggalan sejarah di 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, 

provinsi) dan menjaga kelestariannya 

1.6. Meneladani kepahlawanan dan patriotisme 

tokoh-tokoh di lingkungannya 
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      Kelas IV Semester II: 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan  

provinsi 

 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya 

2.2 Mengenal  pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi,  dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

             (KTSP, 2006: 580) 

Materi IPS yang dikaji dalam penelitian ini adalah materi IPS kelas IV 

semester II dengan kompetensi dasar (2) Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan  

provinsi, dan standar kompetensi (2.4) Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. Pada siklus I materi yang dibahas tentang masalah pribadi, siklus II 

tentang masalah sosial di lingkungan tempat tinggal, dan siklus III tentang 

masalah sosial di lingkungan perkotaan. 

 

2.1.4.  Model Treffinger 

2.1.4.1.  Hakikat Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran 

hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang 

dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran 
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dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas 

(Suprijono, 2012: 45). 

Joyce dan Weill mendeskripsikan model pembelajaran sebagai 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, 

mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses 

pembelajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda (Huda, 2013: 

73). 

Menurut Arends (dalam Suprijono, 2012: 46), model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya 

tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Sesuai dengan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.1.4.2. Pengertian Model Treffinger 

Model Treffinger merupakan pembaruan dari model Creative 

Problem Solving (CPS) atau sering disebut dengan Creative Problem 

Solving version 6.1 (CPS v6.1). Model Treffinger  mengajak siswa 

berpikir kreatif dalam menghadapi masalah, seperti yang dikemukakan 

Treffinger (2003: 1) berikut ini :  
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Creative Problem Solving version 6.1 is a model to help you solve 

problems and manage change creatively. It gives you a set of easy to use 

tools to help translate your goals and dreams into reality. 

Huda (2013: 318) menyatakan bahwa model Treffinger didasari 

dengan adanya perkembangan zaman yang terus berubah dengan cepat 

dan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Karena 

itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu cara agar 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan solusi yang 

tepat. Yang perlu diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

dengan memperhatikan fakta-fakta penting yang ada di lingkungan 

sekitar lalu memunculkan berbagai gagasan dan memilih solusi yang 

tepat untuk kemudian diimplementasikan. Sesuai dengan hal tersebut 

maka pelaksanaan model Treffinger diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Model Trefinger ini diterapkan pada siswa kelas IV Semester II 

dalam mata pelajaran IPS dengan materi mengenal permasalahan sosial 

di daerah. Permasalahan adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan 

dan kenyataan. Wikipedia (2013) mendefinisikan masalah yaitu kata 

yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber 

dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi 

yang membingungkan. Dua faktor tersebut adalah (a) Masalah biasanya 

dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan, (b) Masalah 
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disadari ada saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi 

tidak sesuai dengan keadaan yang ia inginkan. 

Model Treffinger terdiri atas 3 komponen penting, yaitu 

understanding challenge, generating ideas, dan preparating for action.  

 

Gambar 2.2. Komponen model Treffinger (Treffinger,  2007: 8) 

Treffinger (dalam Huda, 2013: 318) menjelaskan langkah-langkah 

model Treffinger sebagai berikut : 

Komponen I – Understanding Challenge (memahami tantangan) 

a. Menentukan tujuan: Guru menginformasikan kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajarannya 

b. Menggali data: Guru mendemonstrasikan/menyajikan fenomena 

alam yang dapat mengundang keingintahuan 

c. Merumuskan masalah: Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengidentifikasi permasalahan 
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Komponen II – Generating Ideas (Membangkitkan gagasan) 

a. Memunculkan gagasan: Guru memberi waktu dan kesempatan pada 

siswa untuk mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing 

siswa untuk menyepakati alternatif pemecahan yang akan diuji 

Komponen III – Preparing for Action (Mempersiapkan tindakan) 

a. Mengembangkan solusi: Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

b. Membangun penerimaan: Guru mengecek solusi yang telah 

diperoleh siswa 

 

2.1.4.3.  Kelebihan dan Kelemahan Model Treffinger 

Sebagaimana model-model pembelajaran lainnya, model 

pembelajaran Treffinger memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. 

Sarson (dalam Huda, 2013: 320) menyatakan bahwa karakteristik yang 

paling dominan dari model pembelajaran Treffinger adalah upayanya 

dalam mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif siswa untuk 

mencari arah-arah penyelesaian yang akan ditempuhnya untuk 

memecahkan permasalahan. Manfaat yang bisa diperoleh dari 

menerapkan model Treffinger adalah: 

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep-

konsep dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan. 

b. Membuat siswa aktif dalam pembelajaran. 



77 
 

 
 

c. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa karena disajikan 

masalah pada awal pembelajaran dan memberi keleluasaan pada 

siswa untuk mencari arah-arah penyelesaiannya sendiri. 

d. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mendefinisikan 

masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, membangun 

hipotesis, dan memecahkan suatu permasalahan. 

e. Membuat siswa menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya 

ke alam situasi baru. (Huda, 2013: 321) 

Penerapan  model Treffinger diharapkan pembelajaran akan lebih 

efektif karena semua siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, 

siswa juga diberi keleluasaan untuk berkreativitas menyelesaikan 

permasalahannya sendiri dengan cara-cara yang ia kehendaki. Tugas guru 

adalah membimbing siswa agar arah-arah yang ditempuh oleh siswa 

tidak keluar dari permasalahan. 

Selain memiliki kelebihan, model Treffinger juga memiliki 

kelemahan, diantaranya : 

a. Adanya perbedaan level pemahaman dan kecerdasan siswa dalam 

menghadapi masalah. 

b. Ketidaksiapan siswa untuk menghadapi masalah baru yang 

dijumpai di lapangan. 

c. Model ini mungkin tidak terlalu cocok diterapkan untuk siswa 

kanak-kanak atau kelas-kelas awal Sekolah Dasar. 
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d. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempersiapkan 

siswa melakukan tahapan-tahapan dalam model Treffinger. (Huda, 

2013: 321) 

Kelemahan dalam model Treffinger ini bukan berarti model 

Treffinger kurang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, 

akan tetapi kelemahan dalam penerapan model Treffinger yang telah 

dikemukakan menuntut guru sebagai pendidik harus kreatif dalam 

meminimalisir serta berusaha mencari solusi untuk mengatasi kelemahan 

tersebut.  

Sesuai dengan kelemahan model pembelajaran Treffinger tersebut 

maka peneliti memberikan solusi untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya permasalahan selama pembelajaran, yaitu dengan cara : 

a. Guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan matang 

mulai dari RPP, media pembelajaran, dan pembagian kelompok 

sehingga tidak terlalu menghabiskan banyak waktu saat 

pembelajaran berlangsung. 

b. Guru menerapkan model Treffinger pada kelas IV yang merupakan 

siswa sekolah dasar kelas tinggi dan melengkapi model Treffinger 

dengan penggunaan media Powerpoint sehingga siswa dapat lebih 

mudah menyerap materi yang diajarkan. 

c. Guru sebaiknya menjelaskan penggunaan model Treffinger secara 

mendetail agar dalam pelaksanaan pembelajaran siswa dapat 
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memahami dan melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

tersebut dengan baik. 

Karakteristik model pembelajaran Treffinger adalah pengembangan 

kemampuan kreatif dan kemampuan mengatasi masalah. Sedangkan 

salah satu tujuan IPS menurut Bruce Joyce (dalam Sardjiyo, 2008: 4.47) 

adalah siswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan 

menggunakan ilmu sosial sebagai alat. Karakteristik model pembelajaran 

Treffinger ini sejalan dengan tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Model pembelajaran Treffinger sangat mungkin diterapkan dalam 

pembelajaran IPS dalam rangka  meningkatkan kemampuan kreatif atau 

kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah.  

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan yang dimiliki model Trefinger diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik karena siswa 

dapat mengkontruksi pengetahuan barunya lalu menghubungkan dengan 

pengalaman yang telah dimilliki sehingga pengetahuannya dapat 

bertahan untuk jangka lama. Selain kelebihan, model Treffinger juga 

mempunyai kelemahan yang perlu diperhatikan oleh guru agar 

pembelajaran menggunakan model Treffinger dapat terlaksana dengan 

baik sehingga model Treffinger dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. 
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2.1.4.4. Teori yang Melandasi Model Treffinger 

Teori belajar yang melandasi model Treffinger adalah teori 

belajar konstruktivisme, teori belajar kognitif, dan teori belajar Jerome 

Bruner yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.4.4.1.Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar lebih menekan-

kan proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, 

tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai 

penting. Sebagai upaya memperoleh pemahaman dan pengetahuan, siswa 

mengkonstruksi atau membangun pemahamannya sendiri terhadap 

fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur 

kognitif, dan keyakinan yang dimiliki (Winataputra, 2008: 6.6). 

 Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran perlu disusun ber-

orientasi lebih kepada kebutuhan dan kondisi siswa, dengan memicu rasa 

ingin tahu dan keterampilan memecahkan masalah. Dalam teori 

konstruktivisme, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan 

kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan 

memberi kesempatan siswa menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan 

strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Manusia sebagai mahluk yang mempunyai akal akan mengguna-

kan kreatifitasnya guna menyelesaikan suatu masalah. Dalam model 
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Treffinger, siswa diberi keleluasaan untuk berkreatifitas menyelesaikan 

permasalahannya sendiri dengan cara-cara yang ia kehendaki. Tugas guru 

adalah membimbing siswa agar arah-arah yang ditempuh oleh siswa 

tidak keluar dari permasalahan. Siswa dianggap sebagai manusia 

seutuhnya dalam menemukan pengetahuannya, siswa tidak harus melalui 

tahap yang sama dalam menemukan pengetahuan yang ingin dicapainya. 

2.1.4.4.2.Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang 

telah mempunyai pemahaman dan pengetahuan dalam dirinya. 

Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. 

Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran 

yang baru berdaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa 

(Thobroni, 2012: 94). 

Model Treffinger sejalan dengan teori belajar kognitif karena 

karakteristik utama model Treffinger adalah peningkatan kemampuan 

memecahkan masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan, siswa 

menghubungkan dengan  pengalaman sebelumnya untuk kemudian 

diimplementasikan.  

2.1.4.4.3.Teori Belajar Bruner 

 Teori belajar Bruner menyatakan bahwa yang terpenting dalam 

belajar adalah cara-cara bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, 

dan mentransformasikan informasi yang diterimanya secara aktif. 
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Menurut Bruner, pada dasarnya belajar merupakan proses kognitif yang 

terjadi dalam diri seseorang. Ada tiga proses kognitif yang terjadi dalam 

belajar, yaitu (1) proses perolehan informasi baru, (2) proses 

mentransformasikan informasi yang diterima, dan (3) menguji relevansi 

dan ketepatan pengetahuan (Winataputra, 2008: 3.13). 

Dihubungkan dengan teori bruner, dalam pelaksanaannya model 

pembelajaran Treffinger menghadirkan masalah-masalah yang berada di 

sekitar lingkungan siswa. Siswa memperhatikan fakta-fakta penting yang 

ada di lingkungannya lalu menghubungkannya dengan pengetahuan yang 

sudah dimilikinya untuk memunculkan berbagai gagasan dan memilih 

solusi yang tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk kemudian diuji ketepatannya. 

Sesuai dengan ketiga pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa model Treffinger sejalan dengan ketiga teori pembelajaran. Model 

Treffinger merupakan suatu model pembelajaran yang berusaha 

memunculkan keterlibatan aktif siswa dan menyajikan suatu masalah 

kehidupan nyata sesuai dengan kehidupan mereka. Selain itu, melalui 

interaksi dengan orang lain siswa diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan sehingga nantinya dapat menghubungkan pengetahuan 

baru dengan pengetahuan sebelumnya dan mengkonstruksi ide-ide baru 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan perkembangan intelektual siswa. 
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2.1.5. Media Powerpoint 

2.1.5.1.  Hakikat Media Pembelajaran 

Heinich dalam Rusman (2013: 159) menyatakan bahwa media 

berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber 

pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver).  

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran (Hamdani, 

2011: 243) 

Sependapat dengan Hamdani, Aqib (2013: 50) menjelaskan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa. 

Winataputra (2010: 9.34) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

merupakan salah satu alat komunikasi yang dipandang dapat 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 

harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan tingkat 

kemampuan siswa. Dengan demikian, penggunaannya memerlukan 

proses seleksi dari guru, yaitu mulai dari mengetahui ragam dan jenis 

media, memilih dan menentukan media, kemudian mengoperasional-

kannya dalam kegiatan pembelajaran.  
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Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk menyalurkan pesan atau 

informasi dari sumber kepada siswa yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas kegiatan pembelajaran.  

 

2.1.5.2.  Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, secara lebih 

khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton 

(dalam Solihatin, 2008: 23) mengidentifikasi manfaat media dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan 

Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda 

terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan 

media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga 

dapat disampaikan kepada siswa secara seragam. Dengan 

demikian, media dapat mengurangi terjadinya kesenjangan 

informasi diantara siswa. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat 

menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, 

baik secara alamiah maupun manipulasi. Dengan media, materi 
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sajian bisa membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan merangsang 

siswa bereaksi baik secara fisik maupun emosional. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

Jika dipilih dan dirancang dengan baik, media dapat membantu 

guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama 

proses pembelajaran. 

d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara 

maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan 

media, guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-

ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media siswa 

akan lebih mudah memahami pelajaran. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran 

lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi belajar 

lebih mendalam dan utuh. 

f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih leluasa, 

kapanpun dan dimanapun. Penggunaan media akan menyadarkan 

siswa betapa banyak sumber-sumber belajar yang dapat mereka 

manfaatkan untuk belajar. 
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g. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar 

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan 

gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. 

h. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 

Dengan memanfaatkan media dengan baik, seorang guru bukan 

lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Seorang guru 

tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa 

berbagi peran dengan media. Dengan demikian, guru akan lebih 

banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-

aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, 

pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. 

 

2.1.5.3. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Munadi (2013: 54) media dalam proses pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu : 

a. Media audio 

Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera 

pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara 

semata. Dilihat dari sifat pesan yang diterimanya media audio ini 

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

rekam. 

b. Media visual 

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera 

penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak-

verbal, media cetak-grafis,  dan media visual non cetak. 

c. Media audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat 

pesan yang dapat disalurkan melalui media audiovisual adalah 

pesan verbal dan non verbal yang terlihat layaknya media visual 

dan terdengar layaknya media audio. 

d. Multimedia 

Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam 

sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah 

segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung bisa 

melalui komputer dan internet, bisa juga melalui pengalaman 

berbuat dan pengalaman terlibat.  

 

2.1.5.4. Landasan Teori Penggunaan Media Pembelajaran 

Hakikatnya media pembelajaran adalah wahana untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan kepada penerima. 

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale dalam 
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Asyhar (2012: 49), mengklasifikasikan media menurut tingkat dari yang 

paling konkret ke yang paling abstrak yang ditunjukkan dengan gambar 

dalam bentuk kerucut pengalaman (cone of experiment) sebagai berikut. 

 

 Sesuai dengan kerucut pengalaman Dale tersebut, semakin ke atas 

puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Oleh 

karena itu, penggunaan media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan 

situasi belajarnya. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IV 

sekolah dasar sehingga masih perlu penggunaan benda nyata (konkret) 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Vernon A. Magnesen (dalam Aqib, 2013: 48) memberikan 

pengertian bahwa pada hakikatnya manusia dapat belajar melalui enam 

tingkatan, yaitu:  

        Gambar 2.3  Kerucut pengalaman Dale (Asyhar, 2012: 49) 
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a) 10% dari apa yang dibaca 

b) 20% dari apa yang didengar 

c) 30% dari apa yang dilihat 

d) 50% dari apa yang dilihat dan didengar 

e) 70% dari apa yang dikatakan 

f) 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan 

 

Sesuai dengan pendapat Magnesen, dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan yang optimal dari seluruh indra siswa dalam belajar dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa. Siswa yang belajar dan terlibat 

langsung dalam suatu kegiatan atau mengerjakan sesuatu secara langsung 

maka pengetahuannya yang dimilikinya akan tahan lama. Oleh karena 

itu, pembelajaran menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint lebih efektif dibandingkan dengan proses pembelajaran 

dengan ceramah biasa.  Melalui media Powerpoint siswa dapat belajar 

dengan cara membaca, mendengar dan melihat. Menurut Munadi (2013: 

88) media Powerpoint memiliki kemampuan dalam mengakomodasi 

siswa sesuai dengan modalitas belajarnya, terutama yang memiliki tipe 

visual, auditif, kinestetik atau yang lainnya. Sedangkan belajar dengan 

menerapkan model Treffinger menuntut siswa untuk belajar dengan 

melibatkan semua indra, baik pendengaran, penglihatan, bekerja serta 

dapat melibatkan emosi positif seperti di saat bekerja kelompok. 

 

2.1.5.5. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran perlu dipilih 

sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Nana Sudjana 

dan Ahmad Rifai (dalam Sukiman, 2012: 50) menyatakan bahwa dalam 
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memilih media sebaiknya guru mempertimbangkan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

b. Ketepatannya dengan tujuan/kompetensi yang ingin dicapai 

      Media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan 

dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

c. Ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip atau generalisasi 

      Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, 

media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa. 

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya 

        Media pembelajaran erat kaitannya dengan peran guru sebagai 

mediator, yakni memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

memilih dan menggunakan media serta mengusahakannya jika 

media tersebut tidak tersedia. Sebagai mediator, guru pun menjadi 

komunikator dan memfasilitasi terjadinya interaksi antar komponen 

pembelajaran. Guru harus menciptakan dan mendorong terjadinya 

interaksi secara maksimal di dalam kelas. Nilai dan manfaat media 

amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Proyektor 

transparasi, proyektor slide dan film, komputer dan peralatan 

canggih lainnya tidak akan mempunyai arti apa-apa jika guru 
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belum dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran sebagai 

upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. 

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya 

       Dalam memilih media pembelajaran harus mempertimbangkan 

waktu penggunaan sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa 

        Memilih media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf 

berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat 

dipahami oleh siswa. 

Winataputra (2010: 9.37) juga mengemukakan lima hal yang 

hendaknya diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media 

pembelajaran, yaitu: 

a. Media yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kematangan dan 

pengalaman siswa; 

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

c. Harus direncanakan dan sebelum digunakan harus diperiksa 

terlebih dahulu; 

d. Penggunaanya harus disertai kegiatan lain, seperti 

mendiskusikannya; 

e. Sesuai dengan kemampuan guru, siswa, dan sekolah. 

Mengingat begitu pentingnya peran media dalam kegiatan 

pembelajaran, guru harus lebih cermat dalam memilih media. Selain itu, 
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media yang telah dipilih dengan tepat harus dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin. 

 

2.1.5.6. Pengertian Media Powerpoint 

Salah satu aspek media yang diunggulkan mampu meningkatkan 

hasil belajar adalah bersifat multimedia, yaitu gabungan dari berbagai 

unsur media, seperti teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain. Media 

yang bersifat multimedia di sini salah satunya adalah multimedia 

presentasi. Menurut Munadi (2013: 150), multimedia presentasi adalah 

media yang digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya 

teoritis dan digunakan dalam pembelajaran klasikal, baik untuk 

kelompok kecil maupun besar. Pemanfaatan multimedia dalam presentasi 

biasanya menggunakan perangkat lunak Powerpoint yang dikembangkan 

oleh Microsoft Inc. 

Arsyad (2013: 193) menjelaskan bahwa Microsoft Office 

Powerpoint  merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak diguna-

kan oleh orang-orang dalam mempresentasikan bahan ajar, laporan, atau 

karya. Menurut Susilana (2013: 100-101) program Microsoft Office 

Powerpoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk 

mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah 

dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah karena 

tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media Powerpoint akan 
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meningkatkan tingkat keberhasilan penyampaian materi dan memperkuat 

apresiasi siswa serta memudahkan pengembangan materi terhadap apa 

yang diajarkan. 

Penyusunan Powerpoint perlu memperhatikan prosedur-prosedur 

pembuatan agar Powerpoint yang dibuat berkualitas dan tepat sasaran. 

Prosedur pembuatan Powerpoint untuk presentasi, yaitu : 

a. Identifikasi program, hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian 

antar program yang dibuat dengan materi, sasaran (siswa) terutama 

latar belakang kemampuan, usia dan jenjang pendidikan. Perlu juga 

mengidentifikasi ketersediaan sumber pendukung seperti gambar, 

animasi, video, dan lain-lain. 

b. Mengumpulkan bahan pendukung sesuai kebutuhan materi dan 

sasaran seperti video, gambar, animasi, dan suara. 

c. Setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya 

melakukan proses pengerjaan dengan menggunakan program 

aplikasi Microsoft Office Powerpoint di komputer hingga selesai. 

Selanjutnya mengubah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk 

Slide Show, Web Pages, atau Executable File (Exe). 

d. Setelah program selesai dibuat, sebaiknya tidak langsung 

digunakan tetapi melakukan program dari sisi bahasa, teks, tata 

letak dan kebenaran konsep, selanjutnya direvisi dan siap 

digunakan (Susilana, 2013: 102-103). 
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Media Powerpoint yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media Powerpoint tentang permasalahan sosial di daerah. Media 

Powerpoint ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran sehingga 

dapat memperjelas pemahaman siswa tentang permasalahan sosial yang 

terjadi di daerah. Dengan menggunakan media Powerpoint selama 

kegiatan pembelajaran diharapkan dapat memberi gambaran nyata 

mengenai konsep abstrak yang ada dalam pelajaran IPS. 

 

2.1.5.7.  Kelebihan dan Kelemahan Media Powerpoint 

 Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan. 

Media Powerpoint termasuk ke dalam multimedia presentasi. Menurut 

Munadi (2013: 150) ada beberapa kelebihan dari multimedia presentasi, 

antara lain: 

a. Mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada 

secara fisik atau diistilahkan dengan imagery. 

b. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media 

seperti teks, video, animasi, image, grafik dan sound menjadi satu 

kesatuan penyajian yang terintegrasi. 

c. Memiliki kemampuan dalam mengakomodasi siswa sesuai dengan 

modalitas belajarnya, terutama bagi mereka yang memiliki tipe 

visual, auditif, kinestetik atau yang lainnya. 

d. Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca 

dan mendengarkan secara mudah. 
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Kelemahan multimedia menurut Susilana (2013: 22) antara lain:  

a. Biayanya cukup mahal 

b. Memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang 

profesional 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, peneliti menyajikan 

beberapa solusi untuk mengantisipasi apabila kekurangan media 

Powerpoint terjadi saat pembelajaran, antara lain dengan cara: 

a. Guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran menggunakan 

media Powerpoint dengan matang, seperti menyiapkan presentasi 

yang akan ditayangkan dan alat-alat yang digunakan untuk 

menayangkan presentasi. 

b. Penempatan media harus disesuaikan dengan luas ruangan dan 

jumlah siswa, agar dapat disaksikan dengan jelas oleh seluruh 

siswa. 

c. Konsep media harus disesuaikan dengan karakteristik dan 

perkembangan siswa agar dapat menarik minat dan motivasi belajar 

siswa. 

d. Tampilan media dan kejelasan harus diperhitungkan dengan cermat 

agar dapat mencakup seluruh ruang kelas. 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan yang dimiliki media Powerpoint diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS menjadi lebih baik karena 

dengan media Powerpoint dapat mempermudah siswa memahami konsep-
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konsep abstrak dalam pelajaran IPS. Siswa mengamati permasalahan 

sosial yang terjadi di daerah melalui gambar dan video yang ada dalam 

slide Powerpoint. Selain kelebihan, media Powerpoint juga mempunyai 

kelemahan yang perlu diminimalisir oleh guru sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran 

tercapai secara optimal. 

 

2.1.6. Penerapan Model Treffinger Berbantuan Media Powerpoint pada 

Pembelajaran IPS 

Hasil refleksi terhadap pembelajaran di kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang.menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran IPS pada kelas 

IV masih belum optimal, hal ini dikarenakan penggunaan metode 

pembelajaran yang kurang sesuai dengan keadaan siswa. Guru juga belum 

memaksimalkan penggunaan multimedia dalam pembelajaran IPS 

sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dan cepat merasa bosan, 

perolehan hasil belajar siswapun menjadi tidak optimal. Perilaku siswa di 

dalam kelas tidak menunjukkan perilaku yang ideal. Pada saat guru sedang 

menyampaikan materi, beberapa siswa membuat suasana menjadi tidak 

kondusif yaitu berbicara sendiri dengan siswa lain. Hal ini mengakibatkan 

konsentrasi siswa yang lain menjadi terganggu. Guru dalam mengajar 

hanya menggunakan ceramah satu arah, siswapun cenderung pasif karena 

siswa hanya mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat, lalu 

mengerjakan soal yang diberikan. Tidak ada aktivitas tanya jawab antara 
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guru dan siswa sebagai suatu interaksi. Hal-hal tersebut mengakibatkan 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPS menjadi 

rendah. 

Hal itu didukung data hasil evaluasi ulangan harian mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV SDN Mangunsari semester I 

tahun pelajaran 2013/2014 masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 67. Dari 26 siswa hanya 12 siswa 

(46,1%) yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM ) sedangkan sisanya 14 siswa (53,9%) nilainya di bawah KKM. 

Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 33 dan nilai tertinggi 

78, dengan nilai rata-rata kelas 61,5. Hal ini berarti rata-rata kelas yang 

dicapai oleh siswa masih di bawah KKM.  Dari data kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS pada kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang perlu ditingkatkan 

lagi kualitas proses pembelajarannya sehingga dapat mengaktifkan guru 

dan siswa, serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peneliti merencanakan pemecahan masalah dengan tahapan-

tahapan model Treffinger menurut Treffinger (dalam Huda, 2013: 318) 

dimodifikasi dengan menggunakan media Powerpoint, sebagai berikut : 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan 

b. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai siswa 

dalam pembelajarannya (Komponen I: Understanding Challenge) 
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c. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan slide 

Powerpoint (Komponen I: Understanding Challenge) 

d. Siswa mengamati slide Powerpoint yang diputar guru (Komponen 

I: Understanding Challenge)  

e. Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok  

f. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok  

g. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

permasalahan (Komponen I: Understanding Challenge)  

h. Guru memberi waktu dan kesempatan pada siswa untuk 

mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing siswa dalam 

berdiskusi (Komponen II: Generating Ideas) 

i. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan berdiskusi  

j. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai (Komponen III: Preparing for Action)   

k. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

l. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

m. Guru bersama siswa yang lain mengecek solusi yang telah 

diperoleh kelompok (Komponen III: Preparing for Action) 

n. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

o. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

p. Guru menutup pelajaran 
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2.2.  KAJIAN EMPIRIS 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS memperkuat peneliti melakukan penelitian tindakan 

serupa. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Penelitian yang dilakukan Mariana pada tahun 2012 dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Treffinger Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran IPS SDN 002 

Guntung Kota Dumai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

Jumlah skor untuk aktivitas guru siklus I pertemuan I adalah cukup, 

pada siklus I pertemuan II meningkat menjadi baik, kemudian 

jumlah skor aktivitas guru pada siklus II pertemuan I adalah masih 

baik, pada siklus II pertemuan II meningkat menjadi amat baik. 

Jumlah skor aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I adalah cukup, 

siklus I pertemuan II adalah baik), dan pada siklus II pertemuan I 

jumlah skornya adalah baik), dan pada siklus II pertemuan II 

meningkat menjadi amat baik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil rata-rata daya serap siswa dari ulangan harian siklus I 

adalah 76,9 (baik), pada siklus II menjadi 78,6 (baik). Ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I adalah 83,3%, pada siklus II meningkat 

menjadi 94,4%.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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kelas V SDN 002 Guntung Kota Dumai. (Jurnal Penelitian 

Universitas Riau : 2012). 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Marlina Juwita pada tahun 

2013 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Treffinger 

Pada Materi Operasi Hitung Pecahan Untuk Meningkatkan 

Kreativitas Siswa Dalam Mata Pelajaran Matematika Kelas IV 

SDN Cibodas 1”. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mencapai 64, 29 atau sebanyak 60% siswa yang mencapai KKM. 

Pada siklus II mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 

mencapai 70, 86 atau sebanyak 77,14% siswa yang mencapai 

KKM. Pada siklus III mengalami peningkatan kembali yaitu 

mencapai nilai rata-rata 80,71 atau sebanyak 91,43% siswa 

mencapai KKM (Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan 

Indonesia: 2013). 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Prima Indra Jaya pada 

tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn 

melalui Model Make A Match Berbantuan Microsoft Powerpoint 

pada Siswa Kelas IV SDN Bringin 02 Kota Semarang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor 24 dengan kriteria baik, siklus II memperoleh 

skor 28 dengan kriteria baik, dan siklus III memperoleh skor 37 

dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I 
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memperoleh rata-rata skor 19,29 dengan kriteria baik, siklus II 

memperoleh rata-rata skor 22,3 dengan kriteria baik, dan siklus III 

memperoleh rata-rata skor 25,95 dengan kategori sangat baik. (3) 

Hasil belajar siswa siklus I mendapatkan nilai rata-rata 75,51 

dengan ketuntasan klasikal 69,23 %, sikuls II sebesar 78,59 dengan 

ketuntasan klasikal 76,92% dan siklus III mendapatkan rata-rata 

sebesar 90,26 dengan ketuntasan klasikal 92,31%. (Skripsi 

Universitas Negeri Semarang: 2013)  

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kualitas pembelajaran setelah diterapkan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint.  Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan 

pedoman dan acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada Siswa Kelas IV 

SDN Mangunsari Kota Semarang”. Penelitian ini memperkuat temuan 

penelitian sejenis yang sudah ada bahwa dengan penggunaan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS, yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siwa dan 

hasil belajar siswa. Meskipun sudah pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, namun hal tersebut masih menarik untuk diadakan 

penelitian kembali dengan tempat yang berbeda, siswa yang berbeda dan 

materi yang berbeda. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

materi IPS kelas IV semester II tentang permasalahan sosial di daerah  
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2.3.  KERANGKA BERPIKIR 

Kualitas pembelajaran IPS di SDN Mangunsari Kota Semarang 

khususnya kelas IV masih sangat rendah. Rendahnya kualitas 

pembelajaran IPS disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor guru, 

siswa, kegiatan pembelajaran dan fasilitas. Guru kurang berinteraksi 

dengan siswa dan cenderung menggunakan ceramah satu arah, tidak ada 

aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa sebagai suatu interaksi. 

Kebanyakan siswa hanya mencatat materi dari guru dalam pembelajaran, 

sehingga siswa kurang tertarik dan kurang termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. Sebagian besar siswa kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran. Dalam menjelaskan, guru kurang mengenalkan siswa ke 

dalam materi yang konkret, terlihat dari belum optimalnya alat peraga 

dan media pembelajaran yang dapat mendukung penyampaian materi 

pembelajaran, sehingga perolehan hasil belajar siswa pun belum optimal. 

Guru kurang bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai sehingga 

siswa mudah bosan. Perilaku siswa di dalam kelas juga tidak 

menunjukkan perilaku yang ideal.  Pada saat guru sedang menyampaikan 

materi, beberapa siswa membuat suasana menjadi tidak kondusif, yaitu 

berbicara sendiri dengan siswa lainnya. Hal ini mengakibatkan 

konsentrasi siswa yang lain menjadi terganggu.  

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi 

melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. Penerapan model Treffinger 
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berbantuan media Powerpoint dapat membantu guru dalam mengkaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya serta 

termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga 

kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya dapat 

memberikan kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan 

pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa aktif dan antusias 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Peneliti berusaha mencari pemecahan masalah yaitu melalui 

penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang.  
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Alur pikir tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2.4 sebagai 

berikut : 
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Langkah-langkah atau tahapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint: 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan 

b. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajarannya (Komponen I: Understanding Challenge) 

c. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan slide Powerpoint (Komponen 

I: Understanding Challenge) 

d. Siswa mengamati slide Powerpoint yang diputar guru (Komponen I: 

Understanding Challenge)  

e. Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok  

f. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok  

g. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi permasalahan 

(Komponen I: Understanding Challenge)  

h. Guru memberi waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 

gagasannya dan juga membimbing siswa dalam berdiskusi (Komponen II: 

Generating Ideas)  

i. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan berdiskusi  

j. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai (Komponen 

III: Preparing for Action)   

k. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

l. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

m. Guru bersama siswa yang lain mengecek solusi yang telah diperoleh kelompok 

(Komponen III: Preparing for Action) 

n. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

o. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

p. Guru menutup pelajaran 

Kualitas pembelajaran IPS meningkat dengan indikator keberhasilan: 

a. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(35≥skor≥46  ) 

b. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(27,5≥skor≥36 ) 

c. Siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal sebesar 75% dengan perolehan nilai 

≥67. 

Kualitas Pembelajaran IPS belum optimal dengan indikasi : 

1.  Guru 

a. Guru kurang berinteraksi dengan siswa, cenderung menggunakan ceramah 

satu arah 

b. Guru kurang mengenalkan siswa ke dalam materi yang konkret 

c. Guru kurang bisa memilih metode yang sesuai dengan keadaan siswa 

2. Siswa 

a. Kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPS 

b. Siswa kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran IPS 

c. Siswa hanya mencatat dalam pembelajaran 

d. Siswa kurang tertarik dalam pembelajaran 

e. Data hasil belajar menunjukkan siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM 

adalah 14 dari 26 siswa, sehingga ketuntasan klasikalnya hanya 46, 1 %. 

 

Gambar 2.4. Alur Kerangka Berpikir 
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2.4.  HIPOTESIS TINDAKAN 

 Penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang. 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  RANCANGAN PENELITIAN 

 Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). Artinya, penelitian yang dilakukan di dalam kelas. 

Mulyasa (2009: 11) menyatakan bahwa PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar siswa dengan 

memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. 

Tindakan tersebut dilakukan oleh guru, oleh guru bersama siswa, atau 

oleh siswa di bawah bimbingan dan arahan guru, dengan maksud untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam melaksanakan 

PTK, yaitu: PTK berangkat dari permasalahan pembelajaran riil yang 

sehari-hari dihadapi, dilakukan secara kolaborasi, dan mempunyai sikap 

reflektif yang berkelanjutan (Supardi dalam Arikunto, 2008: 110). 

Dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Prosedur tersebut 

dilaksanakan secara berulang sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai (memenuhi kriteria keberhasilan), sebagaimana dapat 

dilihat dalam gambar berikut : 
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    Gambar 3.1. Alur Penelitian Tindakan Kelas 

         (Arikunto, 2008: 16) 

3.1.1.  Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa yang 

perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. Tahapan ini menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan 

(Suhardjono dalam Arikunto, 2008: 75). 

Dalam tahap perencanan ini, tim peneliti melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Menyusun perangkat pembelajaran pada materi permasalahan sosial 

di daerah meliputi RPP, materi ajar, media pembelajaran, Lembar 

Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar 
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penilaian dengan menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. 

b. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang permasalahan 

sosial di daerah, speaker, laptop, dan LCD proyektor. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi yaitu camera digital untuk  merekam  

proses pembelajaran berupa foto dan video. 

 

3.1.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas 

(Arikunto, 2008: 18). Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari 

rancangan strategi maupun skenario pembelajaran yang telah dibuat. 

Kegiatan pelaksanaan tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok 

dalam siklus PTK, pada saat bersamaan kegiatan pelaksanaan ini juga 

disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta diikuti dengan 

kegiatan refleksi. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam 3 siklus, 

masing-masing siklus satu pertemuan. Siklus pertama akan membahas 

materi perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial. Untuk siklus kedua 

akan membahas materi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. 
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Selanjutnya, siklus ketiga akan membahas materi tentang masalah sosial 

di lingkungan perkotaan.  

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan melalui tiga tahap 

kegiatan, yaitu: (a) kegiatan awal, (b) kegiatan inti, dan (c) kegiatan 

akhir. 

 

3.1.3.  Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Supardi 

dalam Arikunto, 2008: 127). Menurut Mulyasa (2009: 113) observasi 

dilakukan untuk merekam proses yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung. Sedangkan menurut Suhardjono (dalam Arikunto, 2008: 78) 

observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung 

menggunakan format observasi yang telah disusun. 

Peneliti bersama tim kolaborasi melaksanakan observasi yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint. Hasil observasi juga didukung data angket 

respon siswa dan catatan lapangan 
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3.1.4.  Refleksi 

 Tahap terakhir dari PTK adalah refleksi. Refleksi bertujuan untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan 

data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya (Suhardjono dalam Arikunto, 

2008: 80).  

Dalam penelitian ini, peneliti bersama tim kolaborasi mengevaluasi 

proses serta hasil dari tindakan pada siklus pertama berupa keterampilan 

mengajar guru dan aktivitas siswa, mengidentifikasi dan mendaftar 

permasalahan yang terjadi pada siklus pertama, setelah itu merancang 

perbaikan untuk siklus kedua. Proses serupa dilakukan pda refleksi siklus 

kedua, apabila masih muncul permasalahan dan belum memenuhi 

indikator keberhasilan maka akan berlanjut pada siklus ketiga yang 

dimulai dengan membuat rancangan perbaikan yang akan diterapkan di 

siklus ketiga. Jika pada siklus ketiga pembelajaran sudah memenuhi 

indkator keberhasilan maka kegiatan penelitian dapat dihentikan. Jadi 

melalui refleksi akan ditentukan apakah penelitian berhenti atau 

dilanjutkan. 

 

3.2.  PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam 3 (tiga) siklus. 

Berikut ini merupakan perencanaan dalam setiap siklus penelitian. 
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3.2.1.  Siklus Pertama 

3.2.1.1.  Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran pada materi masalah-masalah 

pribadi meliputi RPP, materi ajar tentang perbedaan masalah 

pribadi dan masalah sosial, media pembelajaran, Lembar Kerja 

Kelompok, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar 

penilaian dengan menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Kompetensi Dasar pada siklus I adalah mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya dengan indikator menjelaskan 

pengertian masalah, membedakan masalah pribadi dan masalah 

sosial, mengidentifikasi masalah-masalah pribadi yang sering 

terjadi dan menemukan pemecahan masalah tentang masalah-

masalah pribadi. 

b. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang perbedaan 

masalah pribadi dan masalah sosial, speaker, laptop, dan LCD 

proyektor. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi yaitu camera digital untuk  merekam  

proses pembelajaran berupa foto dan video. 
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3.2.1.2.  PelaksanaanTindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Pra kegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi  

d. Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (±10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab : 

“ Anak- anak, pernahkah kalian lupa mengerjakan PR dan 

dimarahi gurumu? Bagaimana rasanya? “ 

b.  Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai 

siswa dalam pembelajarannya. (Komponen I Treffinger: 

Understanding Challenge) 

3) Kegiatan Inti (±60 menit) 

a. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan awal siswa . (eksplorasi) (menanya, menalar) 

Misalnya : anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud 

dengan masalah? “   

b. Siswa mengamati slide Powerpoint tentang perbedaan masalah 

pribadi dan masalah sosial yang ditayangkan guru (Komponen I 
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Treffinger: Understanding Challenge)  (eksplorasi) (mengamati, 

menalar) 

c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang perbedaan 

masalah pribadi dan masalah sosial. (eksplorasi) (menanya, 

menalar) 

d. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. 

(elaborasi) 

e. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok.  (elaborasi) 

f. Siswa mengidentifikasi permasalahan tentang masalah pribadi 

yang ada dalam Lembar Kerja Kelompok. (Komponen I 

Treffinger: Understanding Challenge) (eksplorasi) (mencoba, 

menalar) 

g. Siswa mengungkapkan gagasannya dengan saling bertanya dan 

berdiskusi. (Komponen II Treffinger: Generating Ideas) 

(elaborasi) (mencoba, membentuk jejaring) 

h. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai tentang masalah  

pribadi dalam Lembar Kerja Kelompok (Komponen III 

Treffinger: Preparing for Action) (eksplorasi) (menalar, 

membentuk jejaring) 

i. Siswa dalam kelompok menyimpulkan hasil diskusi. (elaborasi) 

j. Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. (elaborasi) (membentuk jejaring) 
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k. Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa yang lain 

mengecek solusi yang telah diperoleh siswa. (Komponen III 

Treffinger: Preparing for Action) (konfirmasi) (mengamati, 

membentuk jejaring) 

l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham 

untuk bertanya. (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward terhadap kelompok terbaik. 

(konfirmasi) 

n. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja dipelajari. (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (±25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu . 

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

d. Guru menutup pelajaran. 

 

3.2.1.3.  Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 
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b. Mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

c. Memantau kerjasama siswa selama diskusi. 

d. Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi. 

 

3.2.1.4.  Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I  

b. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint, kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. 

c.  Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus I 

apakah efektif atau tidak. 

d. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

 

3.2.2.  Siklus Kedua 

3.2.2.1.  Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran pada materi permasalahan sosial 

di lingkungan tempat tinggal meliputi RPP, materi ajar tentang 

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal, media pembelajaran, 

Lembar Kerja Kelompok, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan 
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lembar penilaian dengan menggunakan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint. Kompetensi Dasar pada siklus II adalah 

mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan indikator 

menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal, mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang terjadi 

di lingkungan tempat tinggal dan menemukan pemecahan masalah 

untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal. 

b. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal, speaker, laptop, dan LCD proyektor. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi yaitu camera digital untuk  merekam  

proses pembelajaran berupa foto dan video. 

 

3.2.2.2.  PelaksanaanTindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Pra kegiatan (±10 menit) 

1) Salam 

2) Doa 

3) Presensi  
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4) Pengkondisian kelas 

b. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab : 

“ Anak- anak, pernahkah di desa kalian terjadi pencurian? 

Coba siapa yang tahu pencurian termasuk ke dalam masalah 

apa? Masalah pribadi atau masalah sosial?” 

2) Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai 

siswa dalam pembelajarannya (Komponen I Treffinger: 

Understanding Challenge) 

c. Kegiatan Inti (±60 menit) 

1) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan awal siswa (eksplorasi) (menanya, menalar) 

Misalnya : “ Anak-anak masih ingatkah kamu tentang 

pengertian masalah sosial? “ 

2) Siswa mengamati slide Powerpoint tentang masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal yang diputar guru (Komponen I 

Treffinger : Understanding Challenge)  (eksplorasi) 

(mengamati, menalar) 

3) Siswa berkelompok dengan masing-masing anggota kelompok  

terdiri dari 4 siswa (elaborasi) 

4) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (elaborasi) 

5) Siswa mengidentifikasi permasalahan tentang masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal pada Lembar Kerja Kelompok 
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(Komponen I Treffinger: Understanding Challenge) 

(eksplorasi) (mencoba, menalar) 

6) Siswa mengungkapkan gagasannya dengan saling bertanya dan 

berdiskusi dalam kerja kelompok (Komponen II Treffinger: 

Generating Ideas) (elaborasi) (mencoba, menanya, membentuk 

jejaring) 

7) Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai tentang 

permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal dalam 

Lembar Kerja Kelompok (Komponen III Treffinger: Preparing 

for Action) (eksplorasi) (menalar, membentuk jejaring) 

8) Siswa dalam kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 

(elaborasi) 

9) Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. (elaborasi) (membentuk jejaring) 

10) Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa yang lain 

mengecek solusi yang telah diperoleh siswa (Komponen III 

Treffinger: Preparing for Action) (konfirmasi) (mengamati, 

membentuk jejaring) 

11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

paham untuk bertanya (konfirmasi) 

12) Guru memberikan reward terhadap kelompok terbaik. 

(konfirmasi) 
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13) Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan 

terhadap materi yang baru saja di pelajari. (konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (±25 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu . 

3) Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

4) Guru menutup pelajaran. 

 

3.2.2.3.  Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

c. Memantau kerjasama siswa selama diskusi. 

d. Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak 

tercantum dalam lembar observasi. 
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3.2.2.4.  Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

b. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint, kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya.  

c. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus II 

apakah efektif atau tidak. 

d. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 

 

3.2.3.  Siklus Ketiga 

3.2.3.1.  Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran pada meteri permasalahan sosial 

di lingkungan perkotaan meliputi RPP, materi ajar tentang masalah 

sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan, media pembelajaran, 

Lembar Kerja Kelompok, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan 

lembar penilaian dengan menggunakan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint. Kompetensi Dasar pada siklus III adalh 

mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan indikator 

menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan, 

mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan perkotaan dan menemukan pemecahan masalah untuk 

mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan. 
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b. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang masalah sosial 

di lingkungan perkotaan, speaker, laptop, dan LCD proyektor. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi yaitu camera digital untuk  merekam  

proses pembelajaran berupa foto dan video. 

 

3.2.3.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Pra kegiatan (±10 menit) 

1) Salam 

2) Doa 

3) Presensi  

4) Pengkondisian kelas 

b. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab : 

“ Anak- anak, pernahkah kalian pergi ke Simpanglima tau 

pasar Johar ? Bagaimana cuaca disana jika dibandingkan 

dengan Gunungpati? Panas, berdebu, macet? Semua itu adalah 

contoh masalah sosial yang terjadi di perkotaan” 
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2) Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai 

siswa dalam pembelajarannya (Komponen I Treffinger: 

Understanding Challenge) 

c. Kegiatan Inti (±60 menit) 

1) Siswa mengamati slide Powerpoint yang diputar guru 

(Komponen I Treffinger : Understanding Challenge)  

(eksplorasi) (mengamati, menalar) 

2) Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang isi 

Powerpoint (eksplorasi) (menanya, menalar) 

3) Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa 

(elaborasi) 

4) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (elaborasi) 

5) Siswa mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungan 

perkotaan dalam Lembar Kerja Kelompok (Komponen I 

Treffinger: Understanding Challenge) (eksplorasi) (mencoba, 

menalar) 

6) Siswa mengungkapkan gagasannya tentang permasalahan 

sosial di lingkungan perkotaan dengan saling bertanya dan 

berdiskusi dalam kerja kelompok (Komponen II Treffinger: 

Generating Ideas) (elaborasi) (mencoba, membentuk jejaring) 

7) Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai tentang 

permasalahn sosial di lingkungan perkotaan (Komponen III 
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Treffinger: Preparing for Action). (eksplorasi) (menalar, 

membentuk jejaring) 

8) Siswa dalam kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 

(elaborasi) 

9) Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. (elaborasi) (membentuk jejaring) 

10) Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa yang lain 

mengecek solusi yang telah diperoleh siswa (Komponen III 

Treffinger: Preparing for Action) (konfirmasi) (mengamati, 

membentuk jejaring) 

11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

paham untuk bertanya. (konfirmasi) 

12) Guru memberikan reward terhadap kelompok terbaik. 

(konfirmasi) 

13) Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan 

terhadap materi yang baru saja di pelajari. (konfirmasi)  

d. Kegiatan Akhir (±25 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu . 

3) Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

4) Guru menutup pelajaran. 
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3.2.3.3.  Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

c. Memantau kerjasama siswa selama diskusi. 

d. Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak 

tercantum dalam lembar observasi. 

 

3.2.3.4.  Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

b. Mengkaji catatan keberhasilan dan kendala pada proses 

pembelajaran siklus III dengan membandingkan perbedaan kondisi 

pada siklus I, siklus II, dan siklus III. 

c. Menarik kesimpulan apakah siklus tetap dilanjutkan atau 

dihentikan. Apabila hasil pembelajaran pada siklus III telah 

memenuhi indikator keberhasilan maka penelitian dihentikan. 

Namun, apabila belum memenuhi indikator keberhasilan maka 

penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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3.3.  SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang (peneliti) dan siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

sebanyak 26 siswa, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan tahun ajaran 2013/2014. 

 

3.4.  TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang yang berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang pada 

semester II tahun ajaran 2013/2014. 

 

3.5.  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint. 

b. Aktivitas siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint.  

c. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint. 
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3.6.  DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1  Sumber Data 

Arikunto (2009: 88) menyatakan bahwa sumber data adalah segala 

sesuatu yang menunjuk pada asal data diperoleh. Dalam PTK ini sumber 

data adalah sebagai berikut: 

a. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan 

guru pada siklus pertama sampai siklus ketiga selama pembelajaran 

IPS menggunakan model pembelajaran Treffinger berbantuan 

media Powerpoint.  

b. Siswa 

Sumber data siswa kelas IV SDN Mangunsari  Kota Semarang 

sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. Hasil pengamatan diperoleh dari observasi yang 

dilakukan pada siklus pertama sampai siklus ketiga dan hasil 

evaluasi dalam pembelajaran IPS. Data yang diperoleh berupa 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. 

c. Data Dokumen 

 Data dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini berupa data sebelum dan sesudah dilaksanakannya penelitian. 

Data dokumen sebelum dilaksanakannya penelitian berupa daftar 
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nilai awal sebelum dilakukan tindakan/solusi. Data dokumen 

setelah dilakukan penelitian berupa foto dan video pada saat 

pelaksanaan penelitian dan data nilai siswa setelah dilaksanakan 

penelitian. 

d. Catatan Lapangan 

 Sumber data ini berupa catatan kegiatan yang terjadi selama 

pelaksanaan  pembelajaran pada siklus pertama sampai siklus 

ketiga berupa hal-hal penting tentang keterampilan guru dan 

aktivitas siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Catatan tersebut dideskripsikan ke dalam lembar catatan lapangan 

agar terlihat  dampak yang timbul dari pemberian tindakan. 

. 

3.6.2.  Jenis Data 

3.6.2.1  Data Kuantitatif 

 Data  kuantitatif  adalah  data  yang  berbentuk  angka  atau  

bilangan.  Data  kuantitatif  dapat  diolah  atau  dianalisis  menggunakan 

teknik perhitungan matematika atau statistika (Aedi, 2010: 6). Data 

kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil nilai ulangan materi IPS 

yang diperoleh siswa melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Nilai diambil pada akhir pembelajaran di setiap siklus. Data 

ini berupa angka yang rentangannya mulai 0 sampai dengan 100. 
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3.6.2.2.  Data Kualitatif 

 Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata (Aedi, 2010: 

6). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran/deskripsi 

kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari hasil observasi dengan 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru, lembar observasi 

aktivitas siswa, angket respon siswa, serta catatan lapangan dalam 

pembelajaran menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint.  

 

3.6.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu 

teknik tes dan non tes. Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan 

menguji siswa. Sementara dengan teknik non tes, asesmen dilakukan 

tanpa menguji siswa (Poerwanti, 2008: 3.16). Dalam penelitian ini 

digunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan non 

tes yang dijabarkan sebagai berikut: 

3.6.3.1. Teknik Tes 

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu 

alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Dalam 

pembelajaran objek ini bisa berupa kecakapan siswa, minat, motivasi dan 

sebagainya (Widiyoko, 2013: 57).  
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Menurut Suryanto (2009: 1.4) tes merupakan alat ukur untuk 

memperoleh informasi hasil belajar siswa yang memerlukan jawaban 

benar atau salah. 

Sedangkan menurut Poerwanti (2008: 4-3) tes adalah himpunan 

pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyan yang harus 

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

dengan tujuan mengukur suatu aspek tertentu. Penggunaan teknik tes 

biasanya bertujuan untuk:  

a. Menilai kemampuan belajar siswa 

b. Memberikan bimbingan belajar kepada siswa 

c. Mengecek kemampuan belajar siswa 

d. Memahami kesulitan-kesulitan belajar 

e. Menilai efektifitas keberhasilan mengajar  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar 

secara tertulis mengenai materi mengenal permasalahan sosial di daerah. 

Tes ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. 

 

3.6.3.2. Teknik Non Tes 

Teknik non tes adalah suatu alat penilaian yang dipergunakan 

untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa 

menggunakan tes. Hal ini berarti, jawaban yang diberikan peserta tes 
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tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana 

interpretasi jawaban tes (Hamdani, 2011: 316). 

 Menurut Suryanto (2009: 6.51) teknik non tes dapat memberikan 

informasi umpan balik bagi proses pembelajaran. Hasil penilaian dapat 

dianalisis untuk menjadi masukan bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Pada penelitian ini teknik non tes yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.6.3.2.1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan 

dengan menggunakan indra secara langsung. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 

yang akan diamati (Suprijono, 2012: 139). Observasi dalam penelitian 

digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

tertutup yaitu observasi dimana sejumlah kategori/indikator telah 

didefinisikan dan difokuskan pada perilaku tertentu. 

3.6.3.2.2.Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen. Dokumen adalah catatan 

mengenai berbagai kejadian di masa lalu yang ditulis atau dicetak, seperti 

surat, catatan harian, dan dokumen lainnya yang relevan (Arikunto, 2009: 

117). Namun dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti tidak 

hanya mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis seperti buku-
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buku, tapi juga mengumpulkan bukti-bukti yang mencerminkan 

keadaan/tempat penelitian dan situasi saat penelitian berlangsung. 

Adanya dokumenter selama pembelajaran tentu akan membantu dalam 

proses perbaikan dan dijadikan sebagai penguat data lainnya. Bukti 

dokumenter dalam penelitian ini berbentuk foto dan video yang diambil 

selama pembelajaran berlangsung.  

3.6.3.2.3. Catatan lapangan 

Membuat catatan lapangan merupakan salah satu cara melaporkan 

hasil observasi, refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas. 

Catatan lapangan dapat berisi kesan-kesan umum tentang ruang kelas, 

iklim atau peristiwa-peristiwa insidental lainnya (Hopkins, 2011: 181). 

Catatan lapangan dalam penelitian ini berisi catatan peneliti 

mengenai hal-hal penting yang muncul dalam proses pembelajaran. 

Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

3.6.3.2.4. Angket 

 Angket merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang 

sudah disediakan pilihan jawaban baik berupa pilihan pernyataan ataupun 

pilihan bentuk angka (Suryanto, 2009: 3.47). Dalam penelitian ini angket 

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint. 
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Me = 
   

 
 

 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah : 

3.7.1.  Kuantitatif 

 Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa. 

Jika penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat 

diketahui rumus untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti 

(2008 : 6-15) skala 100 berangkat dari persentase yang mengartikan skor 

prestasi sebagai proporsi penguasaan siswa pada suatu perangkat tes 

dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). Adapun langkah-

langkah PAP sebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor = 
 

  
 x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

Dimana: 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes 

bentuk penguraian 

   = skor teoritis 

b. Menentukan nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: Me  = mean (nilai rata-rata) 

∑xi = jumlah semua nilai x ke i samapai ke n 

N    = jumlah individu 

       (Sugiyono,  2009) 
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Keterangan:   

 p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

   
                          

              
       

c. Menentukan ketuntasan belajar 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi 

dan kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakkan dalam pembelajaran. Ada dua kategori ketuntasan 

belajar, yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. 

Penetapan ketuntasan klasikal ditentukan sendiri oleh peneliti. 

Penetapan ketuntasan klasikal ini merupakan indikator keberhasilan 

dalam penelitian yang dilakukan..Untuk mengetahui persentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

  

 

 

     (Aqib, 2011: 41) 

Data hasil belajar siswa secara klasikal dapat dianalisis secara 

kuantitatif untuk memperoleh simpulan dengan menggunakan tabel 

sebagai berikut :  

Tabel. 3.1 

     Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

>80% Sangat tinggi 

60 – 79% Tinggi 

40 – 59% Sedang 

20 – 39% Rendah 

<20 % Sangat rendah 

            (Aqib, 2011: 41) 
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Penetapan ketuntasan individu pada mata pelajaran IPS 

diambil dari nilai KKM yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah 

yaitu 67 untuk mata pelajaran IPS.  Hasil belajar individual siswa 

dapat dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria Nilai Ketuntasan IPS kelas IV SDN Mangunsari 

 

Rentang Kualifikasi Nilai 

86 ke atas Sangat Tuntas  A 

67-85 Tuntas  B 

50-66 kurang tuntas  C 

49 ke bawah Gagal  K 

      (Poerwanti, 2008: 6.18) 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan pada 

kriteria ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal yang telah 

ditetapkan. Apabila target ketuntasan individual dan ketuntasan 

klasikal telah terpenuhi, maka penelitian dapat dikatakan berhasil 

dan dapat diakhiri. Berikut kriteria ketuntasan individu dan 

ketuntasan klasikal:  

Tabel 3.3 

Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
Kualifikasi 

Individu Klasikal 

>67 >75 % Berhasil 

<67 < 75 % Tidak Berhasil 

 

Keterangan: 67 = KKM mata pelajaran IPS SDN Mangunsari Kota  

Semarang 
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3.7.2.   Kualitatif 

 Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta hasil catatan lapangan. Data 

kualitatif dalam pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint dianalisis dengan analisa deskriptif 

kualitatif. Untuk data kualitatif berupa hasil observasi keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dipaparkan dengan menggunakan kategori/kriteria. 

Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, 

cukup dan kurang 

Selanjutnya adalah menghitung data skor dengan cara sebagai berikut 

(Herrhyanto, 2008: 5.3) 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = ( T- R) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 
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Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data 

ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
 (n + 1)  untuk data 

ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

         (Poerwanti, 2008: 6.9) 

Dari perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk 

keterampilan guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik Tuntas  

35≤ skor < 46 Baik Tuntas  

24  ≤ skor < 35 Cukup Tidak tuntas  

14 ≤ skor < 24 Kurang Tidak tuntas  
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Sedangkan tabel klasifikasi untuk aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

36 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

27,5 ≤ skor < 36 Baik Tuntas  

19  ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas  

11 ≤ skor < 19 Kurang Tidak tuntas  

 

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV 

SDN Mangunsari Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint meningkat dengan kriteria 

minimal baik (35 ≤ skor < 46) dalam lembar observasi keterampilan 

guru.  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint meningkat dengan kriteria minimal 

baik (27,5 ≤ skor < 36) dalam lembar observasi aktivitas siswa. 

c. 75% siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang mengalami 

ketuntasan secara klasikal, artinya 75% dari siswa mencapai nilai 

KKM yaitu 67. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti melakukan penelitian 

pada proses pembelajaran yang terdiri dari 3 siklus. Dimana dalam 1 

siklus terdiri dari 1 pertemuan. Berikut ini akan dipaparkan hasil 

penelitian yang terdiri atas pemaparan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Untuk lebih 

jelasnya akan dijabarkan pada deskripsi pelaksanaan pembelajaran per 

siklus berikut. 

4.1.1. Deskripsi Data Prasiklus 

Data awal hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang yang diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus)  yaitu nilai 

terendah 33 dan nilai tertinggi 78. Dari 26 siswa, hanya 12 siswa (46,1%) 

yang mendapat nilai di atas KKM dan sisanya 14 siswa (53,9%) nilainya 

di bawah KKM.  

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.2.1. Perencanaan Siklus I 

Sebelum melaksanakan tindakan siklus I perlu adanya perencanaan 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat berjalan 
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dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dalam 

tindakan siklus I adalah sebagai berikut : 

f. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media 

pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal 

evaluasi, dan pedoman penilaian dengan menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. Kompetensi Dasar 

padasiklus I adalah mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

dengan indikator menjelaskan pengertian masalah, membedakan 

masalah pribadi dan masalah sosial, mengidentifikasi masalah-

masalah pribadi yang sering terjadi dan menemukan pemecahan 

masalah tentang masalah-masalah pribadi. 

g. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang perbedaan 

masalah pribadi dan masalah sosial, speaker, laptop, dan LCD 

proyektor. 

h. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

i. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

j. Menyiapkan alat dokumentasi berupa camera digital untuk  

merekam  proses pembelajaran berupa foto dan video. 

 

4.1.2.2. Pelaksanaan  Siklus I 

Penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 13 

Maret 2014 di kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Penelitian 
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berlangsung selama 3 jam pelajaran, yaitu mulai pukul 09.00 sampai 

pukul 10.45 WIB. Pokok bahasan pada siklus I ini yaitu mengenai 

pengertian masalah, perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial, 

mengidentifikasi masalah pribadi dan cara memecahkannya. Jumlah 

siswa yang mengikuti pembelajaran ini adalah semua siswa kelas IV 

SDN Mangunsari Kota Semarang tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 26 

siswa. 

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berikut ini akan peneliti jabarkan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama siklus I. 

4.1.2.2.1. Pra Kegiatan (± 10 menit) 

Pra kegiatan dilaksanakan guru sebelum pembelajaran dimulai. 

Pada  kegiatan  ini  guru  menyiapkan  media  pembelajaran  yang  akan  

digunakan  berupa  Powerpoint,  Laptop, LCD  proyektor, speaker dan 

perlengkapan lain yang mendukung pelaksanaan tindakan siklus I. 

Persiapan ini menyita waktu yang cukup lama karena sekolah dalam 

masa renovasi sehingga peneliti membutuhkan banyak kabel untuk 

menyambung aliran listrik sampai ke kelas IV. Setelah semua siap, guru 

memulai pelajaran dengan memberi salam, kemudian menanyakan 

kepada siswa apakah tadi pagi siswa sudah berdoa atau belum, mengingat 

pelajaran di jam pertama tadi adalah Penjaskes yang dilaksanakan di 

lapangan. Selanjutnya guru melakukan presensi untuk mengetahui 
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kehadiran siswa. Guru kemudian mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan pembelajaran dengan meminta siswa menyiapkan alat 

tulisnya.  

4.1.2.2.2. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Pada kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

kepada siswa, “Anak-anak, siapakah diantara kalian yang sejak kelas I 

sampai sekarang kelas IV pernah lupa tidak mengerjakan PR, tunjuk 

tangan!”. Hampir semua siswa serentak menunjukkan tangan. Guru 

kemudian menunjuk salah satu siswa dan menanyakan kepada siswa “PR 

apa yang lupa dikerjakan? Apakah kamu dimarahi gurumu ketika lupa 

tidak mengerjakan PR? Bagaimanakah perasaanmu?”. Kemudian guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari itu yaitu materi 

tentang perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial. Guru kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian 

masalah, membedakan masalah pribadi dan masalah sosial, 

mengidentifikasi masalah pribadi yang sering terjadi dan cara 

memecahkannya. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

Guru memulai kegiatan inti dengan menggali pengetahuan awal 

siswa melalui tanya jawab “Anak-anak tahukah kalian apa yang 

dimaksud masalah?”. Kemudian guru menampilkan gambar tentang 

masalah berupa gambar dimarahi ibu, kemacetan dan tidak bisa 

mengerjakan ulangan dalam slide Powerpoint. Guru dan siswa 
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melakukan tanya jawab tentang gambar tersebut. Berdasarkan gambar 

yang telah ditampilkan siswa diminta menyimpulkan pengertian masalah. 

Guru kemudian menampilkan 2 video berupa video masalah 

pribadi dan video masalah sosial. Setelah siswa selesai mengamati video, 

guru kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai isi video. 

Tanya jawab yang dilakukan guru antara lain yaitu dengan menanyakan 

siapa yang mengalami masalah, serta siapa yang harus menyelesaikan 

masalah. Pada kegiatan ini serempak jawaban siswa sudah benar. Setelah 

tanya jawab selesai, selanjutnya guru menjelaskan sedikit materi yang 

ada dalam slide Powerpoint.  

Guru kemudian membentuk siswa menjadi 6 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Selanjutnya guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok. Guru menjelaskan kepada siswa 

cara mengerjakan LKS tersebut, yaitu menurut langkah-langkah model 

Treffinger. Guru membimbing jalannya diskusi dengan membimbing 

siswa dalam kelompok yang mengalami kesulitan dan memberi motivasi 

agar siswa segera menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan 

jawaban yang tepat dan sesuai. Setelah semua jawaban dalam LKS 

terjawab, siswa diminta menyalin jawaban di buku catatan mereka untuk 

digunakan belajar. 

Guru menawarkan kepada kelompok untuk maju ke depan kelas 

menyampaikan hasil diskusinya. Pada saat ada kelompok yang maju, 

kelompok lain diminta untuk memperhatikan dan melakukan konfirmasi 
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terhadap jawaban kelompok yang maju. Guru memberikan penguatan 

pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal 

berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural 

berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

4.1.2.2.4. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi 

pada siswa. Evaluasi dilakukan selama 15 menit dengan soal evaluasi 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 dan uraian sebanyak 5. Siswa 

mengerjakan dengan tenang, meskipun ada beberapa siswa yang gaduh 

karena tidak bisa mengerjakan. Setelah semuanya selesai, guru kemudian 

memberikan tindak lanjut pada siswa berupa pemberian pesan untuk 

mempelajari materi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal untuk 

pembelajaran IPS berikutnya. 

 

4.1.2.3. Observasi Siklus I 

4.1.2.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran IPS 

melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus I 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.1  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Treffinger Berbantuan Media Powerpoint 

Perolehan 

Skor 

1 Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 3 

2 Melakukan apersepsi 2 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 

4 Menjelaskan materi 2 

5 Menyajikan permasalahan yang relevan 3 

6 Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin 

tahu siswa 

2 

7 Mengadakan variasi gaya mengajar 2 

8 Menggunakan media Powerpoint 3 

9 Membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 1 

10 Menerapkan model Treffinger 2 

11 Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 3 

12 Melakukan pengelolaan kelas 2 

13 Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 2 

14 Menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 33 

Rata-rata skor 2,35 

Persentase 59 % 

Kategori Cukup 

 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi keterampilan 

guru sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

keterampilan guru sebagai berikut. 

 

Skor Kategori 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik (SB) 

35≤ skor < 46 Baik (B) 

24  ≤ skor < 35 Cukup (C) 

14 ≤ skor < 24 Kurang (K) 
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Indikator Keterampilan Guru

Mengkondisikan siswa untuk mengikuti
pembelajaran
Melakukan apersepsi

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Menjelaskan materi

Menyajikan permasalahan yang relevan

Memberikan pertanyaan untuk
mengembangkan sifat ingin tahu siswa
Mengadakan variasi gaya mengajar

Menggunakan media Powerpoint

Membimbing siswa dalam menyimak slide
powerpoint
Menerapkan model Treffinger

Membimbing siswa dalam melaksanakan
diskusi kelompok
Melakukan pengelolaan kelas

Memberikan penguatan pada siswa
terhadap hasil kerjanya
Menutup pelajaran

Skor Kategori 

3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik (SB) 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik (B) 

1,6  ≤ skor < 2,4 Cukup (C) 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang (K) 

       Gambar 4.1 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Sesuai pemaparan tabel 4.1 dan diagram pada gambar 4.1 dapat 

dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I, yaitu skor 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint adalah 33. Rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 2,35 dan termasuk dalam kategori cukup. Setiap indikator akan 

dirinci secara lebih jelas sebagai berikut. 
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a. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada indikator mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran adalah 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu guru 

memberikan salam ketika masuk kelas, kemudian guru memimpin doa 

dan menanyakan kehadiran siswa. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak pada indikator mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran yaitu guru masuk ke kelas tepat waktu karena guru 

terlambat masuk ke kelas. 

b. Melakukan apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi 

adalah 2 dengan kategori cukup. Pada kegiatan membuka pelajaran 

guru sudah memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang 

akan dibahas berupa pertanyaan “Anak-anak siapakah diantara kalian 

yang pernah lupa mengerjakan PR dan dimarahi gurumu? Tunjuk 

tangan!”. Hampir semua siswa di kelas serentak tunjuk tangan. 

Kemudian guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi 

yang akan dibahas yaitu mengenai masalah-masalah di sekitar. Guru 

sudah memberikan motivasi agar anak semangat belajar dan jangan 

lupa mengerjakan tugas (PR) yang diberikan guru agar tidak dimarahi 

guru.  Akan tetapi, guru menyampaikannya kurang jelas dan masih 

kurang menarik terlihat dari masih ada siswa yang asyik bercanda 

dengan temannya. 
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c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak 

pada indikator ini antara lain guru sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran, tujuan pembelajaran sesuai indikator, dan guru 

menyampaikannya sudah menggunakan kalimat yang baik dan benar. 

Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas. Guru menyampaikan tujuan sambil 

menuliskannya di papan tulis sedangkan siswa-siswa masih gaduh 

sehingga suara guru terdengar kurang jelas.  

d. Menjelaskan materi 

Guru pada indikator menjelaskan materi mendapatkan skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang sudah tampak yaitu 

penjelasan guru sesuai dengan materi pembelajaran dan kejelasan dan 

kelancaran ucapan dalam berbicara. Dalam menjelaskan materi guru 

menggunakan media Powerpoint yang dilengkapi dengan video untuk 

memberikan penjelasan secara umum mengenai materi masalah 

pribadi dan masalah sosial. Deskriptor yang belum tampak yaitu guru 

belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terkadang 

guru masih menggunakan bahasa daerah dan guru dirasa masih kurang 

dalam memberikan contoh yang diambil dari kehidupan nyata siswa. 
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e. Menyajikan permasalahan yang relevan 

Skor untuk guru pada indikator menyajikan permasalahan yang 

relevan adalah 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak yaitu 

permasalahan yang disajikan sesuai dengan indikator, permasalahan 

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan permasalahan dapat 

dipecahkan siswa. Deskriptor yang belum tampak yaitu masalh yang 

disajikan guru belum merupakan masalah terkini. Siswa tampak bosan 

ketika guru menayangkan video tentang masalah pribadi karena 

sebelumnya siswa sudah pernah menontonnya di televisi. 

f. Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

Indikator memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa yang dilakukan guru selama pembelajaran 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang sudah 

tampak dalam keterampilan ini antara lain pertanyaan diungkapkan 

dengan jelas dan sudah menggunakan kalimat sederhana dan mudah 

dipahami dalam bertanya. Adapun yang deskriptor yang belum 

tampak yaitu guru masih kurang dalam memberikan waktu pada siswa 

untuk berpikir mandiri dan guru kurang jelas dalam memberikan 

konfirmasi jawaban yang benar. 

g. Mengadakan variasi gaya mengajar 

Pada indikator  mengadakan variasi gaya mengajar guru 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup.  Suara guru dalam 

mengajar sudah cukup jelas dan keras. Dalam kegiatan pembelajaran 
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sudah terdapat variasi kegiatan dalam kelas meiputi: pengajaran 

klasikal, kelompok dan individu. Akan tetapi dalam pembelajaran 

posisi guru masih terlalu banyak berdiri di depan kelas dan guru masih 

kurang merata dalam melakukan kontak pandang dengan seluruh 

siswa. 

h. Menggunakan media Powerpoint 

Guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik pada indikator 

menggunakan media Powerpoint. Deskriptor yang tampak pada 

keterampilan ini antara lain, penggunaan media sudah disesuaikan 

dengan muatan  materi, media Powerpoint juga terlihat jelas oleh 

semua siswa, serta media Powerpoint memudahkan siswa dalam 

memahami materi Akan tetapi media Powerpoint khususnya video 

masih kurang menarik perhatian siswa.  

i. Membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

Pada indikator membimbing siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint guru mendapatkan skor 1 dengan kategori kurang. 

Deskriptor yang tampak yaitu sebelum menayangkan video dalam 

slide Powerpoint guru meminta siswa untuk tidak gaduh dalam 

menyimak video. Akan tetapi guru belum memberikan penjelasan 

secara umum tentang slide Powerpoint yang akan ditayangkan. Dalam 

penayangan video  juga ada beberapa siswa yang gaduh tetapi guru 

tetap melanjutkan pemutaran video sehingga siswa yang lain kurang 

berkonsentrasi ketika mengamati tayangan video. 
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j. Menerapkan model Treffinger 

Pada indikator menerapkan model Treffinger guru memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak yaitu guru 

sudah menerapkan langkah-langkah model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat dan sudah membimbing siswa dalam 

menggunakan model Treffinger. Akan tetapi, guru belum memberikan 

penjelasan kepada siswa bahwa pada pembelajaran hari itu akan 

menggunakan model Treffinger. Guru juga masih belum optimal 

dalam mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

k. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

Pada indikator membimbing dalam melaksanakan diskusi 

kelompok guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru sudah 

memberikan petunjuk mengenai tugas masing-masing kelompok 

diskusi, guru juga memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan gagasannya dalam diskusi kelompok. Guru 

sudah baik dalam membimbing diskusi kelompok yang mengalami 

kesulitan dengan memberikan pengarahan-pengarahan menggunakan 

kalimat yang mudah dimengerti. Akan tetapi, guru masih kurang 

dalam menindaklanjuti hasil diskusi. 

l. Melakukan pengelolaan kelas 

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas guru memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup. Pada saat pembelajaran guru selalu 
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berkeliling memantau kerja siswa baik dalam diskusi kelompok 

maupun pengerjaan soal evaluasi. Guru juga menegur siswa yang 

tidak mematuhi aturan misalnya menegur siswa yang mencontek 

ketika mengerjakan soal evaluasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

masih terdapat kekurangan yaitu guru masih belum mampu 

menciptakan kondisi kelas yang baik. Pada saat pembelajaran masih 

ada siswa yang membuat kegaduhan. Guru juga belum mengelola 

waktu sesuai dengan rencana pembelajaran karena guru terlambat 

masuk ke dalam kelas.   

m. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

Pada indikator memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil 

kerjanya guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Pada proses 

pembelajaran guru sudah memberikan penguatan dalam bentuk verbal 

dan disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat dan jelas, seperti 

“ Bagus, Pintar!”. Akan tetapi gurumasih kurang dalam memberikan 

penguatan non verbal (gerakan, pendekatan, simbol/benda), penguatan 

juga belum diberikan secara menyeluruh kepada semua siswa agar 

lebih aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan penguatan 

kepada beberapa siswa. 

n. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran guru memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Pada kegiatan menutup pelajaran guru bersama-

sama dengan siswa membuat simpulan kemudian guru melakukan 
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evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan 

membagikan lembar evaluasi pada masing-masing siswa. Setelah 

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Akan tetapi dalam 

kegiatan menutup pelajaran guru belum memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran.   

Sesuai dengan data tersebut, terdapat 1 aspek mendapat kategori 

kurang yaitu membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint; 7 

aspek mendapat kategori cukup yaitu melakukan apersepsi, menjelaskan 

materi, memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa, menerapkan model Treffinger, melakukan pengelolaan kelas dan 

memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya; 6 aspek 

mendapat kategori baik yaitu mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyajikan 

permasalahan yang relevan, menggunakan media Powerpoint, 

membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok dan menutup 

pelajaran. 

 

4.1.2.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Pada siklus I, selain mengobservasi keterampilan guru, setiap 

kejadian, perilaku, perubahan pada siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model Treffinger berbantuan media Powerpoint juga 

diamati menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Jumlah siswa 
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yang diamati pada siklus I ini sebanyak 26 siswa, dengan jumlah siswa 

laki-laki 15 dan siswa perempuan 11. Adapun pengamat aktivitas siswa 

pada siklus I adalah Dwinita Ragil Adintya dan Slamet Hari Pambudi. 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.2  

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 
 

No Indikator Penilaian Jmh Rata-

rata 

skor 
4 3 2 1 

1 Kesiapan belajar siswa 6 19 1 - 83 3, 19 

2 Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 2 6 13 5 57 2, 19 

3 
Kemampuan bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru 
- 3 9 14 41 1, 58 

4 
Kemampuan siswa dalam menyimak 

slide Powerpoint 1 12 10 3 63 2, 42 

5 
Antusias dalam pembentukan 

kelompok 
9 11 4 2 79 3,03 

6 
Kemampuan siswa mendiskusikan 

permasalahan 
- 9 14 3 58 2, 23 

7 
Kemampuan siswa mengidentifikasi 

masalah 
1 7 15 3 58 2, 23 

8 
Kemampuan siswa menerapkan 

pemecahan masalah 
1 6 16 3 57 2, 19 

9 
Keberanian mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 2 11 8 5 62 2, 38 

10 
Memberikan tanggapan terhadap hasil 

kerja/laporan kelompok lain 
- 3 18 5 50 1,92 

11 
Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi 12 6 4 4 78 3,0 

 Jumlah 686 26,36 

 Jumlah Skor Rata-rata 26,36 

 Rata-rata Skor 2,39 

 Persentase 59% 

 Kategori Cukup 
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Indikator aktivitas siswa

Kesiapan belajar siswa

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran

Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan

Kemampuan siswa dalam menyimak slide
Powerpoint

Antusias dalam pembentukan kelompok

Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan

Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah

Kemampuan siswa menerapkan pemecahan
masalah

Keberanian mempresentasikan hasil kerja
kelompok

Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja
kelompok lain

Kemampuan mengerjakan soal evaluasi

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi aktivitas 

siswa sebagai berikut. 

Skor Kategori 
36    ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (SB) 

27,5 ≤ skor < 36 Baik (B) 

19   ≤ skor < 27,5 Cukup (C) 

11   ≤ skor < 19 Kurang (K) 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

aktivitas siswa sebagai berikut:  

Skor Kategori 
3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik (SB) 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik (B) 

1,6  ≤ skor < 2,4 Cukup (C) 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang (K) 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Observasi Rata-Rata Aktivitas Siswa Siklus I 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera pada tabel 

4.2 dan digambarkan melalui 4.2 dapat dijelaskan bahwa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint diperoleh skor 686 dengan rata-rata skor 2,39, termasuk 

dalam kategori cukup. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Kesiapan belajar siswa 

Kesiapan belajar siswa sudah baik dibandingkan indikator yang 

lain. Pada indikator kesiapan siswa menerima pelajaran diperoleh 

rata-rata skor 3,19 dengan kategori baik. Sebelum pelajaran dimulai 

siswa sudah memasuki kelas kemudian mereka berdoa bersama-

sama dan menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar. Pada saat 

pembelajaran akan dimulai ada beberapa siswa yang tidak tertib, 

mereka tidak menempati tempat duduk dengan rapi. 

b. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran diperoleh 

rata-rata skor 2,19 dengan kategori cukup. Siswa memang mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. Namun, beberapa siswa 

kurang begitu terlibat dalam pembelajaran. Siswa tidak 

memperhatikan guru selama pembelajaran dan siswa masih belum 

terlalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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c. Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

Pada indikator kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

diperoleh rata-rata skor 1,58 dengan kategori kurang. Siswa 

mengangkat tangan bila akan bertanya dan menjawab pertanyaan, 

siswa juga berebut menjawab pertanyaan dari guru akan tetapi 

bahasa yang digunakan siswa stuktur kalimatnya masih belum tepat 

dan hanya sebagian kecil siswa yang berani mengajukan pertanyaan. 

d. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

Pada indikator kemampuan siswa dalam menyimak slide 

powerpoint diperoleh rata-rata skor 2,42 dengan kategori baik. 

Sebagian besar siswa duduk rapi di tempat duduk, tidak membuat 

keributan dan memperhatikan slide Powerpoint yang ditayangkan 

guru. Ketika slide Powerpoint selesai ditayangkan dan guru 

menanyakan isi dari slide Powerpoint tersebut sebagian besar siswa 

sudah mampu menjelaskan isi slide Powerpoint dengan tepat. Akan 

tetapi ketika guru menayangkan slide Powerpoint ada 5 siswa yang 

membuat kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasi teman-

temannya yang lain. 

e. Antusias dalam pembentukan kelompok 

Pada indikator antusias dalam pembentukan kelompok diperoleh 

rata-rata skor 3,03 dengan kategori baik. Pada saat guru meminta 

siswa untuk berkelompok, siswa bersorak gembira dan segera 

membentuk kelompok dengan tertib. Siswa menerima semua 
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anggota kelompoknya dan tenang dalam berkelompok. Hanya ada 2 

siswa yang terlihat tidak antusias dalam kegiatan ini. 

f. Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan 

Pada indikator kemampuan siswa dalam mendiskusikan 

permasalahan diperoleh rata-rata skor 2,23 dengan kategori cukup. 

Ketika guru membagikan LKS yang berisi permasalahan siswa 

terlihat berusaha memahami permasalahan dengan baik dan 

memahmi permasalahan sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi 

siswa masih terlihat individual dalam memahami permasalahan. 

g. Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah 

Pada indikator kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

masalah diperoleh rata-rata skor 2,23 dengan kategori cukup. Siswa 

sungguh-sungguh dalam merencanakan pemecahan masalah dan 

berusaha untuk cermat dan teliti dalam mengidentifikasi masalah. 

Akan tetapi siswa terlihat masih kurang optimal dalam 

mengidentifikasi masalah bersama semua anggota kelompoknya, 

hanya beberapa anak yang tampil dominan dalam kelompok. 

h. Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah 

Pada indikator kemampuan siswa dalam menerapkan 

pemecahan masalah diperoleh rata-rata skor 2,19 dengan kategori 

cukup. Sebagian besar kelompok sudah menerapkan pemecahan 

masalah dengan baik dan benar serta pemecahan masalah  dapat 

mengatasi masalah yang diberikan. Akan tetapi dalam menerapkan 
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pemecahan masalah terlihat hanya beberapa anak yang aktif 

memberikan kontribusi dalam kelompok dan anggota kelompok 

yang lain terlihat pasif sehingga guru perlu mendorong anggota 

kelompok yang lain untuk ikut berkontribusi. 

i. Keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Pada indikator keberanian mempresentasikan hasil kerja 

kelompok diperoleh rata-rata skor 2,38 dengan kategori cukup.  Pada 

saat guru menawarkan kepada siswa kelompok siapa yang berani 

maju, hanya 2 kelompok saja yang berani maju yaitu kelompok 

Diponegoro dan kelompok Pattimura. Akan tetapi setelah kedua 

kelompok selesai presentasi, semua kelompok berebut untuk maju ke 

depan kelas. Dalam mempresentasikan hasil kerjanya, bahasa yang 

digunakan siswa masih kurang tertata dengan baik. 

j. Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain 

Pada indikator memberikan tanggapan terhadap hasil kerja 

kelompok lain diperoleh rata-rata skor 1,92 dengan kategori cukup.  

Pada saat kelompok lain mempresentasikan hasil kerjanya, sebagian 

besar siswa mendengarkan dengan seksama presentasi kelompok lain 

dan duduk tenang. Ketika kelompok selesai presentasi, siswa tampak 

pasif. Sehingga guru memberikan bimbingan kepada siswa lain 

bersama-sama memberikan konfirmasi terhadap jawaban kelompok 

yang maju. Akan tetapi dalam kegiatan ini masih ada beberapa siswa 
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yang mebuat keributan ketika kelompok yang lain maju sehingga 

suasana menjadi kurang kondusif. 

k. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

diperoleh rata-rata skor 3,0 dengan kategori baik. Dalam 

pelaksanaan evaluasi, sebagian besar siswa mengerjakan soal 

evaluasi dalam keadaan tenang, siswa mengerjakan soal secara 

mandiri, tidak mengganggu teman lain dan mengumpulkan soal 

evaluasi tepat waktu. Hanya ada beberapa siswa yang tadi dalam 

pembelajaran membuat kegaduhan terlihat tidak bisa mengerjakan 

soal, sehingga mencontek teman yang lain. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum aktivitas siswa dalam siklus I mendapat 

kategori cukup. Hal ini dilihat dari jumlah rata-rata skor yang didapat 

yaitu 2,39 dengan kategori cukup. 

 

4.1.2.3.3. Deskripsi Respon Siswa 

Hasil pengisian angket tentang respon siswa terhadap pembelajaran 

IPS melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint diperoleh 

data sebagai berikut: 

Sebanyak 100% siswa menyatakan bahwa mereka senang 

mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Respon siswa tinggi 

dikarenakan mereka belum pernah mengikuti pembelajaran 
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menggunakan model Treffinger berbantuan media Powerpoint sehingga 

antusiasme mereka sangat besar. 

Sebanyak 84,6% siswa di kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang menyatakan bahwa pembelajaran yang mereka lakukan tadi 

menarik. Mereka dapat memecahkan permasalahan yang berada di 

kehidupan sehari-sehari. Mereka juga dapat belajar dengan cara 

mengamati langsung video atau gambar yang ditayangkan melalui slide 

Powerpoint sehingga mereka lebih tertarik dan lebih mudah memahami 

materi. 

Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 84,6% siswa menjawab mereka 

dapat mudah memahami materi jika menggunakan model Treffinger. 

Dengan menggunakan model Trefinger siswa berlatih memecahkan 

permasalahan yang ada di sekitarnya dengan saling bertukar gagasan 

dengan teman sekelompoknya sehingga pemecahan masalah yang 

didapatkan berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Guru akan terus mengadakan perbaikan untuk siklus selanjutnya agar 

penggunaan model ini dapat memaksimalkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan.  

Penggunaan media Powerpoint  juga dinilai cukup menarik bagi 

siswa, hal ini terbukti bahwa 80,7 % siswa mengatakan “ya”. Meskipun 

penggunaan media belum terlalu maksimal, dan masih ada kekurangan 

serta saran dari para siswa, tapi media Powerpoint  tergolong sangat 

efektif untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran. 
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Pada pertanyaan kelima, sebanyak 80,7% siswa menyatakan 

mereka bersedia jika dalam pembelajaran berikutnya menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint Hal ini membuktikan 

bahwa respon siswa sangat baik terhadap model serta media yang peneliti 

gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Namun selain 

itu, masih ada banyak perbaikan yang harus dilakukan pada siklus 

selanjutnya agar pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. 

Adapun diagram respon siswa pada siklus I dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus I 

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa respon siswa termasuk 

positif terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 
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4.1.1.3.4 Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 26 

siswa. Tes siklus I yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi 

dengan materi masalah pribadi. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi 

masalah pribadi melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3  

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 66, 3 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 35 

4. Siswa Memenuhi KKM 17 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 9 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 65,38% 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I sebesar 66,3 dengan perolehan nilai tertinggi 

95 dan nilai terendah 35. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa 

dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 9 siswa. Dan pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 65,38% dengan kategori baik 

berdasarkan Aqib (2011:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint pada siklus I dapat disajikan dalam tabel 

4.4 pemaparan distribusi nilai sebagai berikut. 
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Tabel 4.4  

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No Kategori 

Rentang 

Skor Frekuensi 

Bobot 

skor Persentase 

Rata-

rata 

1 Gagal 0-49 5 210 19,23  % 
 

2 
Kurang 

Tuntas 
50-66 4 225 15,38  % 

 
3 Tuntas 67-85 15 1105 57,69 % 

5 
Sangat 

Tuntas 
86-100 2   185 7,68 % 

Jumlah 26 1725 100 % 66,34 

 

Data tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Mangunsari Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint dalam kategori cukup, skor 

rata-rata kelas yang dicapai sebesar 66,34. Peneliti masih belum puas 

terhadap hasil belajar siswa siklus I, karena dari 26 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  sangat tuntas yaitu antara 86-100  

hanya 2 siswa atau 7,68% dengan jumlah skor 185. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  tuntas antara 67-85 sebanyak 15 

siswa atau 57,69% dengan jumlah skor 1105. Selanjutnya, siswa lainnya 

sebanyak  4 siswa atau 15, 38% memperoleh nilai kategori kurang tuntas 

yaitu antara 50-66 dengan jumlah skor 225. Sisanya sebanyak 5 siswa 

atau 19,23% termasuk dalam kategori gagal antara 0-49 dengan jumlah 

skor 210. Hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran IPS siklus I 

kurang maksimal dikarenakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint baru dilaksanakan di SDN Mangunsari Semarang dan siswa 
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masih ramai dalam mengerjakan tugas dari guru, meskipun demikian 

siswa mulai tertarik untuk mengikuti pembelajaran, dan senang dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model tersebut. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus I 

yang diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. Bagian I yaitu 

soal pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, Bagian II yaitu soal uraian 

dengan jumlah 5 soal. Hasil tes evaluasi mata pelajaran IPS materi 

masalah pribadi dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 
Gambar 4.4 Diagram Hasil Belajar Siklus I 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa 5 siswa dalam kategori gagal, 

siswa dalam kategori kurang tuntas sebanyak 4 siswa, siswa dalam 

kategori tuntas sebanyak 15 siswa, dan ada 2 siswa dalam kategori sangat 

tuntas. Dalam pembelajaran IPS pada siklus I masih ada 9 siswa yang 

belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 67. 
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    Gambar 4.5 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra Siklus 

dan Siklus I 

Diagram pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal 

siswa pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 19,28% dari 

ketuntasan klasikal prasiklus yaitu 46,1% dengan kategori cukup 

meningkat menjadi 65,38% pada siklus I dengan kategori baik 

berdasarkan Aqib (2011: 41). 

 

4.1.1.3.5. Deskripsi Karakter siswa 

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint merupakan suatu nilai 

ketercapaian karakter yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Jumlah 

siswa yang diamati pada siklus I sebanyak 26 siswa. Ada 5 karakter yang 

diamati yaitu komunikatif,  tanggung jawab, disiplin, peduli dan jujur. 

Data penilaian karakter yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I 

 

No Indikator Penilaian Jmlh Rata-rata 

skor 
3 2 1 

1 Komunikatif 7 14 5 54 2,07 

2 Tanggung jawab 5 17 4 53 2,03 

3 Disiplin 11 14 1 62 2,38 

4 Peduli  6 15 5 53 2,03 

5 Jujur 8 12 6 54 2,07 

Jumlah  276 10,61 

Jumlah skor rata-rata 10,61 

Rata-rata skor 2,12 

Persentase 70 % 

Kategori Baik 

 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi karakter 

siswa sebagai berikut. 

 

 

 

 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar 

observasi karakter siswa sebagai berikut. 

 

 

 

Skor Kategori 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13 Baik 

7  ≤ skor < 10 Cukup 

5  ≤ skor < 7 Kurang 

Skor Kategori 

  2,5 ≤ skor ≤ 3 Sangat Baik 

      2 ≤ skor < 2,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 2 Cukup 

    1  ≤ skor < 1,5 Kurang 
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Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk 

grafik sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I 

Sesuai dengan tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus II 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint , memperoleh jumlah skor 10,61 dengan rata-rata 2,12 

dan termasuk dalam kategori baik. Adapun perolehan skor tiap indikator 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Komunikatif 

Pada indikator komunikatif siswa memperoleh nilai rata-rata 

2,07 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya  7 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 14 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 5 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator komunikatif yaitu: kompak dengan 

anggota kelompok yang lain, menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama dengan anggota kelompok yang lain dan adanya 
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interaksi/kegiatan saling membantu antar anggota dalam 

mempelajari materi. 

b. Tanggung jawab 

Pada indikator tanggungjawab siswa memperoleh nilai rata-rata 

2,03 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 5 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 17 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 4 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator tanggung jawab yaitu ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok, menyelesaikan 

tugas kelompok dengan baik dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya sesuai dengan petunjuk guru. 

c. Disiplin 

Pada indikator disiplin siswa memperoleh nilai rata-rata 2,38 

dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 11 siswa 

yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 14 siswa melaksanakan 

2 deskriptor dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor. Adapun 

komponen indikator disiplin yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, 

mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengganggu teman lain. 

d. Peduli 

Pada indikator peduli siswa memperoleh nilai rata-rata 2,03 

dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 6 siswa 

yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 15 siswa melaksanakan 

2 deskriptor dan 3 siswa melaksanakan 5 deskriptor. Adapun 
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komponen indikator peduli yaitu menegur teman yang mengganggu 

diskusi kelompok, membantu teman yang mengalami kesulitan dan 

memotivasi siswa lain agar ikut berpartisipasi. 

e. Jujur  

Pada indikator jujur siswa memperoleh nilai rata-rata 2,07 

dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 8 siswa 

yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 12 siswa melaksanakan 

2 deskriptor dan 6 siswa melaksanakan 1 deskriptor. Adapun 

komponen indikator jujur adalah tidak mencontek saat mengerjakan 

soal evaluasi, bersikap sportif saat diskusi kelompok, dan 

berpendapat sesuai dengan pengetahuannya 

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.2.4. Refleksi siklus I 

Pada penelitian siklus I diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Data tersebut dianalisis kembali bersama kolaborator 

sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus II. 

Refleksi pada siklus I difokuskan pada berbagai masalah yang 

muncul pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada 
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dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint adalah sebagai berikut: 

a. Hasil observasi keterampilan guru diperoleh skor 33 dengan rata-rata 

2,35 yang tergolong dalam kategori cukup yang berarti belum 

mencapai indikator keberhasilan. 

b. Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh rata-rata skor 2,39 yang 

tergolong dalam kategori cukup yang berarti belum mencapai 

indikator keberhasilan. 

c. Guru terlambat memulai pelajaran karena melakukan persiapan yang 

cukup lama. 

d. Guru belum menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

secara jelas. 

e. Guru belum melakukan pengelolaan kelas secara baik. 

f. Media video dalam Powerpoint yang ditayangkan belum terdengar 

jelas oleh seluruh siswa karena ada beberapa siswa yang gaduh dan 

video kurang menarik perhatian siswa.  

g. Siswa masih kurang memperhatikan penjelasan guru karena 

beberapa siswa masih sibuk bercanda sendiri dengan temannya. 

h. Ada beberapa anak yang pasif dalam kegiatan diskusi. 

i. Masih banyak siswa yang belum berani menyampaikan pendapat dan 

menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. 
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j. Keseriusan siswa dalam mengerjakan soal perlu ditingkatkan karena 

masih ada beberapa siswa yang mencontek dan mengganggu teman 

lainnya. 

k. Hasil  belajar  yang  diperoleh  siswa masih  belum  sesuai  dengan  

indikator  keberhasilan  yang  ingin  dicapai.  Ketuntasan  klasikal  

hasil  belajar  siswa  adalah 65,38 % dan rata-rata nilai siswa 66,3. 

Sesuai dengan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint perlu diperbaiki lagi dengan melanjutkan ke siklus II karena 

indikator keberhasilan belum terpenuhi. Oleh karena itu, hal-hal yang 

perlu diperbaiki untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah: 

a. Guru datang ke sekolah lebih awal dan mempersiapkan alat-alat 

yang dibutuhkan. 

b. Guru perlu menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

kepada siswa secara jelas. 

c. Guru perlu membuat kartu nama siswa dan nama kelompok sehingga 

lebih mudah dalam mengamati aktivitas siswa. 

d. Slide Powerpoint disajikan secara lebih menarik.  

e. Guru perlu menciptakan kondisi kelas yang baik dalam pembelajaran 

dengan menegur secara tegas siswa yang membuat gaduh. 

f. Guru meminta kepada seluruh siswa untuk berperan aktif dalam 

diskusi kelompok, karena penyelesaian  lembar  kerja  yang  

diberikan  guru  adalah  tanggung  jawab  seluruh anggota kelompok. 
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g. Guru harus lebih kreatif ketika memancing siswa untuk berpendapat 

dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan.  

h. Guru mengawasi secara lebih siswa yang sering berbuat curang 

dalam mengerjakan soal evaluasi. 

 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1. Perencanaan siklus II 

Sesuai dengan hasil refleksi dan revisi pada siklus I, peneliti 

membuat perencanaan dalam tindakan siklus II adalah sebagai berikut : 

f. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media 

pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal 

evaluasi, dan pedoman penilaian dengan menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. Kompetensi Dasar dalam 

siklus II dalah mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan 

indikator menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggal, mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan tempat tinggal dan menemukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggal. 

g. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal, speaker, laptop, dan LCD proyektor. 
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h. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

i. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

j. Menyiapkan alat dokumentasi berupa camera digital untuk  

merekam  proses pembelajaran berupa foto dan video. 

 

4.1.3.2. Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II merupakan tindakan perbaikan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint. Penelitian tindakan kelas siklus II 

dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Maret 2014 di kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang. Penelitian berlangsung selama 3 jam 

pelajaran, yaitu mulai pukul 09.00 sampai pukul 10.45 WIB. Pokok 

bahasan pada siklus I ini yaitu mengenai masalah sosial di lingkungan 

tempat tinggal, penyebabnya dan cara mengatasinya. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran ini adalah 23 siswa, 3 orang siswa tidak masuk 

sekolah yaitu AM, RBU, dan MLK. 

Pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berikut ini akan peneliti jabarkan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama siklus II. 
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4.1.2.2.1. Pra Kegiatan (± 10 menit) 

Pra kegiatan dilaksanakan guru sebelum pembelajaran dimulai. 

Pada  kegiatan  ini  guru  menyiapkan  media  pembelajaran  yang  akan  

digunakan  berupa  Powerpoint,  Laptop, LCD  proyektor, speaker dan 

perlengkapan lain yang mendukung pelaksanaan tindakan siklus II. 

Setelah semua siap, guru memulai pelajaran dengan memberi salam, 

kemudian menanyakan kepada siswa apakah tadi pagi siswa sudah 

berdoa atau belum karena sebelumnya pada jam pertama siswa sudah 

belajar Pendidikan Agama. Selanjutnya guru melakukan presensi untuk 

mengetahui kehadiran siswa. Guru kemudian mengkondisikan siswa agar 

siap melaksanakan pembelajaran dengan meminta siswa menyiapkan alat 

tulisnya.  

4.1.2.2.2. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Pada kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

kepada siswa, “Anak-anak, siapakah diantara kalian yang di desanya 

pernah terjadi kasus pencurian?”. Sebagian besar siswa di kelas tunjuk 

tangan. Guru kemudian menunjuk salah satu siswa dan meminta siswa 

bercerita tetang kasus pencurian yang terjadi di desanya. Guru kemudian 

melanjutkan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan “Anak-anak, 

pencurian termasuk masalah pribadi atau masalah sosial?” Kemudian 

guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari itu yaitu 

materi masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan masalah sosial 
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yang terjadi di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi penyebab 

dari masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal dan 

menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan tempat tinggal. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

Guru memulai kegiatan inti dengan menggali pengetahuan awal 

siswa melalui tanya jawab “ Anak-anak masih ingatkah kalian apa yang 

dimaksud masalah sosial?”. Kemudian guru menjelaskan materi masalah 

sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal melaui media 

Powerpoint. Contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal yaitu pengangguran, kemiskinan, kejahatan, pertikaian antar 

kelompok dan masalah sampah. Guru menunjukan gambar tentang 

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dengan menggunakan media 

Powerpoint kemudian siswa diminta untuk menebak gambar dan 

melakukan tanya jawab tentang gambar. Selanjutnya guru menjelaskan 

materi tentang masalah sosial yang ditunjukkan oleh gambar. Media 

Powerpoint juga dilengkapi dengan video tentang masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal seperti video kemiskinan di Indonesia dan 

video masalah sampah. Siswa nampak tertarik dengan video yang 

disajikan guru. Guru  kemudian memberikan  suatu  masalah  atau  

pertanyaan  setelah  video  ditayangkan.   

Setelah semua materi selesai dijelaskan, guru menanyakan tentang 

hal-hal yang belum dipahami siswa. Guru kemudian membentuk siswa 
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menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

Selanjutnya guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

Guru menjelaskan kepada siswa cara mengerjakan LKS tersebut, yaitu 

menurut langkah-langkah model Treffinger. Guru membimbing jalannya 

diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memberi motivasi agar siswa bekerjasama dalam 

menyelesaikan LKS.  

Guru menunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan kelas 

menyampaikan hasil diskusinya. Pada saat ada kelompok yang maju, 

kelompok lain diminta untuk memperhatikan dan melakukan konfirmasi 

terhadap jawaban kelompok yang maju. Guru memberikan penguatan 

pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal 

berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural 

berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

4.1.2.2.4. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi 

pada siswa. Evaluasi dilakukan selama 15 menit dengan soal evaluasi 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 dan uraian sebanyak 5. Guru 

memberikan tindak lanjut pada siswa berupa pemberian pesan untuk 
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mempelajari materi masalah sosial di lingkungan perkotaan untuk 

pembelajaran IPS berikutnya. 

 

4.1.3.3. Observasi Siklus II 

4.1.3.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran IPS 

melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus II 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.6  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Treffinger Berbantuan Media Powerpoint 

Perolehan 

Skor 

1 Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 4 

2 Melakukan apersepsi 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

4 Menjelaskan materi 3 

5 Menyajikan permasalahan yang relevan 4 

6 Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa 

3 

7 Mengadakan variasi gaya mengajar 3 

8 Menggunakan media Powerpoint 4 

9 Membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 2 

10 Menerapkan model Treffinger 3 

11 Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 3 

12 Melakukan pengelolaan kelas 2 

13 Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 3 

14 Menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 45 

Rata-rata skor 3,21 

Persentase 80 % 

Kategori Baik 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi keterampilan 

guru sebagai berikut. 
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Indikator Keterampilan Guru

Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran

Melakukan apersepsi

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Menjelaskan materi

Menyajikan permasalahan yang relevan

Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat
ingin tahu siswa
Mengadakan variasi gaya mengajar

Menggunakan media Powerpoint

Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint

Menerapkan model Treffinger

Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi
kelompok
Melakukan pengelolaan kelas

Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil
kerjanya
Menutup pelajaran

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator lembar observasi 

keterampilan guru sebagai berikut. 

Skor Kategori 

3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik (SB) 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik (B) 

1,6  ≤ skor < 2,4 Cukup (C) 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang (K) 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Skor Kategori 
46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik (SB) 

35≤ skor < 46 Baik (B) 

24  ≤ skor < 35 Cukup (C) 

14 ≤ skor < 24 Kurang (K) 
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Pada tabel 4.6 dan diagram pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa 

observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint diperoleh skor 45. Rata-rata 

skor yang diperoleh adalah 3,21 dengan kategori baik. Secara lebih lanjut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada indikator mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran adalah 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru masuk ke kelas tepat waktu, dan memberikan salam ketika 

masuk kelas. Kemudian guru menanyakan kepada siswa apakah tadi 

pagi sudah berdoa atau belum. Selanjutnya menanyakan kehadiran 

siswa.  

b. Melakukan apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi 

adalah 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah memberikan 

apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan dibahas berupa 

pertanyaan “Anak-anak siapakah diantara kalian yang di desanya 

pernah terjadi kasus pencurian?”. Kemudian guru menunjuk salah 

satu siswa untuk menceritakan pencurian yang terjadi di desanya. 

Guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan 

dibahas yaitu mengenai masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. 

Guru sudah memberikan motivasi kepada siswa agar memperhatikan 

penjelasan guru secara seksama.  
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c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan indikator, 

dan guru menyampaikannya sudah menggunakan kalimat yang baik 

dan benar serta disampaikan dengan jelas. Guru menyampaikan 

tujuan sambil menuliskannya di papan tulis. Siswa memperhatikan 

tujuan yang disampaikan oleh guru, sebagian besar siswa mencatat 

tujuan yang disampaikan oleh guru. 

d. Menjelaskan materi 

Guru pada indikator menjelaskan materi mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang sudah tampak yaitu 

penjelasan guru sesuai dengan materi pembelajaran, dan guru 

menyampaikannya dengan ucapan yang jelas dan lancar. Dalam 

menjelaskan materi guru menggunakan contoh yang diambil dari 

kehidupan nyata siswa yang ditampilkan melalui video sehingga 

siswa lebih memahami materi. Deskriptor yang belum tampak yaitu 

guru belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

guru terkadang masih menggunakan bahasa daerah ketika 

menjelaskan materi.  

e. Menyajikan permasalahan yang relevan 

Skor untuk guru pada indikator menyajikan permasalahan yang 

relevan adalah 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah 
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menyajikan permasalahan yang sesuai dengan indikator, 

permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, 

merupakan masalah terkini dan permasalahan dapat dipecahkan 

siswa. 

f. Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa 

Indikator memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa yang dilakukan guru selama pembelajaran 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang sudah 

tampak dalam keterampilan ini antara lain pertanyaan diungkapkan 

dengan jelas, menggunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami 

dalam bertanya dan guru memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar. Adapun yang deskriptor yang belum tampak yaitu guru masih 

kurang dalam memberikan waktu pada siswa untuk berpikir mandiri  

g. Mengadakan variasi gaya mengajar 

Pada indikator  mengadakan variasi gaya mengajar guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik.  Suara guru dalam 

mengajar sudah jelas dan keras. Dalam kegiatan pembelajaran sudah 

terdapat variasi kegiatan dalam kelas meliputi: pengajaran klasikal, 

kelompok dan individu, posisi guru juga sudah bervariasi. Akan 

tetapi guru masih kurang merata dalam melakukan kontak pandang 

dengan seluruh siswa, guru terlalu fokus pada beberapa siwa yang 

sering membuat kegaduhan di kelas. 
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h. Menggunakan media Powerpoint 

Guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik pada 

indikator menggunakan media Powerpoint. Deskriptor yang tampak 

pada keterampilan ini antara lain penggunaan media sudah 

disesuaikan dengan muatan materi, media Powerpoint terlihat jelas 

oleh semua siswa, dan media Powerpoint menarik perhatian siswa 

terlihat dari ketika guru menayangkan video siswa nampak tenang 

dan penasaran dengan video yang ditayangkan guru. Media 

Powerpoint juga memudahkan siswa dalam memahami materi. 

i. Membimbing siswa dalam menyimak Slide Powerpoint 

Pada indikator membimbing siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint guru mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang tampak yaitu sebelum menayangkan video dalam 

slide Powerpoint guru meminta siswa untuk tidak gaduh dalam 

menyimak video dan guru memberikan penjelasan secara umum 

mengenai slide Powerpoint yang ditayangkan. Akan tetapi guru 

masih belum optimal dalam menegur siswa dan membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menyimak slide Powerpoint. 

j. Menerapkan model Treffinger 

Pada indikator menerapkan model Treffinger guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak yaitu guru 

sudah memberikan penjelasan kepada siswa tentang model 

pembelajaran Treffinger. Guru sudah menerapkan langkah-langkah 
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model pembelajaran sesuai dengan urutan yang tepat dan sudah 

membimbing siswa dalam menggunakan model Treffinger. Akan 

tetapi, guru masih kurang  dalam mendorong siswa untuk berpikir 

kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. 

k. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

Pada indikator membimbing dalam melaksanakan diskusi 

kelompok guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru 

sudah memberikan petunjuk mengenai tugas masing-masing 

kelompok diskusi, guru juga memberikan waktu dan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan gagasannya dalam diskusi 

kelompok. Guru sudah baik dalam membimbing diskusi kelompok 

yang mengalami kesulitan dengan memberikan pengarahan-

pengarahan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Akan 

tetapi, guru masih belum optimal dalam menindaklanjuti hasil 

diskusi. 

l. Melakukan pengelolaan kelas 

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas guru memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup. Pada saat pembelajaran guru selalu 

berkeliling memantau kerja siswa baik dalam diskusi kelompok 

maupun pengerjaan soal evaluasi. Guru juga sudah mengelola waktu 

sesuai dengan rencana pembelajaran. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

masih terdapat kekurangan yaitu guru masih belum mampu 

menciptakan kondisi kelas yang baik. Pada saat pembelajaran masih 
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ada siswa membuat kegaduhan, dan guru masih kurang tegas dalam 

menegur siswa yang membuat kegaduhan.  

m. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

Pada indikator memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil 

kerjanya guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Pada proses 

pembelajaran guru sudah memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal dan disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat dan jelas, 

seperti “ Bagus, Pintar!”. Guru juga sudah memberikan penguatan 

dalam bentuk non verbal (gerakan, pendekatan, simbol/benda) 

berupa senyuman dan tepuk tangan. Akan tetapi penguatan belum 

diberikan secara menyuluruh kepada semua siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan penguatan kepada 

beberapa siswa yang tampak aktif. 

n. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran guru memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Pada kegiatan menutup pelajaran guru 

bersama dengan siswa membuat simpulan kemudian guru melakukan 

evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan 

membagikan lembar evaluasi pada masing-masing siswa. Setelah 

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru menyampaikan 

rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Akan tetapi 

dalam kegiatan menutup pelajaran guru belum memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.   
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Sesuai dengan data tersebut terdapat 2 aspek mendapat kategori 

cukup, yaitu membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint dan 

melakukan pengelolaan kelas; 7 aspek mendapat kategori baik yaitu 

menjelaskan materi, memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa, mengadakan variasi gaya mengajar, menerapkan model 

Treffinger, membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok, 

memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya, dan menutup 

pelajaran. 5 aspek mendapat kategori sangat baik yaitu mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran, melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menyajikan permasalahan yang 

relevan dan menggunakan media Powerpoint,. 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus II lebih baik 

dibandingkan dengan keterampilan guru pada siklus I. Peningkatan 

keterampilan guru pada siklus II dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 



186 
 

 
 

 

Gambar 4.8 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru pada Siklus I 

dan Siklus II 

Dari diagram pada gambar 4.8 menunjukkan jumlah skor 

keterampilan guru pada siklus I adalah 33 dengan kategori cukup dan 

keterampilan guru meningkat 12 point pada siklus II menjadi 45 dengan 

kategori baik.  

 

4.1.3.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati 

seluruh kegiatan siswa selama proses pembelajaran menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus II. Jumlah siswa 

yang diamati pada siklus II ini sebanyak 23 siswa, dengan jumlah siswa 

laki-laki 12 dan siswa perempuan 11. Adapun pengamat aktivitas siswa 

pada siklus II adalah Isna Yuliastuti dan Slamet Hari Pambudi. Data hasil 

pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.7  

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 
 

No Indikator Penilaian Jmh Rata-

rata 

skor 
4 3 2 1 

1 Kesiapan belajar siswa 10 8 5 - 74 3, 21 

2 
Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 
1 16 6 - 64 2, 78 

3 
Kemampuan bertanya dan 

menjawab pertanyaan guru 
1 9 10 3 54 2, 34 

4 
Kemampuan siswa dalam 

menyimak slide Powerpoint 6 13 4 - 71 3,08 

5 
Antusias dalam pembentukan 

kelompok 
18 3 2 - 85 3,69 

6 
Kemampuan siswa 

mendiskusikan permasalahan 
- 17 6 - 63 2, 73 

7 
Kemampuan siswa 

mengidentifikasi masalah 
2 13 8 - 63 2, 73 

8 
Kemampuan siswa menerapkan 

pemecahan masalah 
6 14 3 - 72 3,13 

9 
Keberanian mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 4 13 4 2 65 2, 82 

10 

Memberikan tanggapan terhadap 

hasil kerja/laporan kelompok 

lain 

- 8 12 3 51 2,21 

11 
Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi 8 9 4 2 69 3,0 

 Jumlah 731 31,72 

 Jumlah Skor Rata-rata 31,72 

 Rata-rata Skor 2,88 

 Persentase 72% 

 Kategori Baik 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi aktivitas 

siswa sebagai berikut. 

Skor Kategori 

36    ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (SB) 

27,5 ≤ skor < 36 Baik (B) 

     19  ≤ skor < 27,5 Cukup (C) 

11   ≤ skor < 19 Kurang (K) 
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b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator padalembar 

observasi aktivitas siswa sebagai berikut:  

Skor Kategori 
3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik (SB) 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik (B) 

1,6  ≤ skor < 2,4 Cukup (C) 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang (K) 

Gambar 4.9 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II yang tertera pada 

tabel 4.7 dan digambarkan melalui diagram pada gambar 4.9, dapat 

dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint diperoleh skor 31,72  dengan rata-rata skor 

2,88, termasuk dalam kategori baik. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 
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a. Kesiapan belajar siswa 

Pada indikator kesiapan belajar siswa diperoleh rata-rata skor 

3,21 dengan kategori baik. Sebelum pelajaran dimulai semua siswa 

sudah datang tepat waktu dengan memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai. Kemudian mereka duduk di tempat duduknya masing-

masing dengan rapi. Mereka juga sudah berdoa sebelum pelajaran 

dimulai dan menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar.  

b. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran diperoleh 

rata-rata skor 2,78 dengan kategori baik. Semua siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebagian besar siswa sudah 

terlibat mencari informasi yang akan dipelajari dan memperhatikan 

penjelasan guru selama pembelajaran akan tetapi masih ada beberapa 

siswa yang kurang aktif bertanya dan mengajukan pendapat. 

c. Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

Pada indikator kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

diperoleh rata-rata skor 2,34 dengan kategori cukup. Sebagian dari 

siswa merespon dengan baik pertanyaan yang diajukan guru. Siswa 

menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, 

dan menggunakan bahasa yang sopan. Akan tetapi masih banyak 

siswa yang belum berani mengajukan pertanyaan. 
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d. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

Pada indikator kemampuan siswa dalam menyimak slide 

powerpoint diperoleh rata-rata skor 3,08 dengan kategori baik. 

Sebagian besar siswa duduk rapi di tempat duduk dan 

memperhatikan secara seksama slide Powerpoint yang ditayangkan 

guru. Siswa juga mencatat hal-hal penting yang ada dalam slide 

Powerpoint sehingga ketika guru menanyakan isi dari slide 

Powerpoint tersebut sebagian besar siswa sudah mampu menjelaskan 

isi slide Powerpoint dengan tepat.  

e. Antusias dalam pembentukan kelompok 

Pada indikator antusias dalam pembentukan kelompok diperoleh 

rata-rata skor 3,69 dengan kategori sangat baik. Pada saat guru 

meminta siswa untuk berkelompok siswa tampak  gembira dan 

segera membentuk kelompok dengan tertib. Siswa menerima semua 

anggota kelompoknya dan tenang dalam berkelompok.  

f. Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan 

Pada indikator kemampuan siswa dalam mendiskusikan 

permasalahan diperoleh rata-rata skor 2,73 dengan kategori baik. 

Ketika guru membagikan LKS yang berisi permasalahan siswa 

terlihat berusaha memahami permasalahan dengan baik dan 

memahami permasalahan sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi 

masih ada beberapa kelompok yang belum bekerjasama dengan baik 

dalam memahami permasalahan. 
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g. Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah 

Pada indikator kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

masalah diperoleh rata-rata skor 2,73 dengan kategori baik. Siswa 

dalam kelompok berusaha sungguh-sungguh dalam merencanakan 

pemecahan masalah dan berusaha untuk cermat dan teliti dalam 

mengidentifikasi masalah. Akan tetapi siswa terlihat masih kurang 

optimal dalam mengidentifikasi masalah bersama semua anggota 

kelompoknya, masih ada 2 kelompok yang terlihat belum 

bekerjasama dengan baik. 

h. Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah 

Pada indikator kemampuan siswa dalam menerapkan 

pemecahan masalah diperoleh rata-rata skor 3,13 dengan kategori 

baik. Sebagian besar kelompok sudah menerapkan pemecahan 

masalah dengan baik dan benar serta pemecahan masalah  dapat 

mengatasi masalah yang diberikan oleh guru. Kelompok juga cermat 

dan teltiti dalam mengerjakan LKS sesuai dengan tahapan atau 

petunjuk yang diberikan guru 

i. Keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Pada indikator keberanian mempresentasikan hasil kerja 

kelompok diperoleh rata-rata skor 2,82 dengan kategori baik.  

Sebagian besar siswa dalam kelompok bertanggungjawab terhadap 

hasil kerja kelompoknya. Perwakilan kelompok mempresentasikan 
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hasil kerja kelompok di depan kelas dengan percaya diri serta 

menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

j. Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain 

Pada indikator memberikan tanggapan terhadap hasil kerja 

kelompok lain diperoleh rata-rata skor 2,21 dengan kategori cukup.  

Pada saat kelompok lain mempresentasikan hasil kerjanya, sebagian 

besar siswa mendengarkan dengan seksama presentasi kelompok lain 

dan duduk tenang. Ketika kelompok selesai presentasi, siswa dengan 

bimbingan guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban kelompok 

yang presentasi. Apabila siswa mempunyai jawaban yang berbeda 

dengan kelompok presentasi, siswa dengan bimbingan guru 

mengemukakan pendapatnya secara lisan. 

k. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

diperoleh rata-rata skor 3,0 dengan kategori baik. Dalam 

pelaksanaan evaluasi, sebagian besar siswa mengerjakan soal 

evaluasi dalam keadaan tenang, siswa mengerjakan soal secara 

mandiri, tidak mengganggu teman lain dan mengumpulkan soal 

evaluasi tepat waktu. Hanya ada beberapa siswa yang tidak bisa 

mengerjakan lalu mencontek dengan cara membuka buku catatan 

sehingga guru menegurnya. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum aktivitas siswa dalam siklus II 
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mengalami peningkatan dibanding hasil pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus I. Hal ini dapat dilihat melalui diagram  peningkatan jumlah rata-

rata skor aktivitas siswa pada gambar 4.10 berikut. 

 

Gambar 4.10 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa pada Siklus I 

dan Siklus II 

 Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas siswa 

mengalami peningkatan sebesar 5,36 poin yaitu pada siklus I  jumlah 

rata-rata skor adalah 26,36 dengan kategori cukup meningkat menjadi 

31,72 pada siklus II dengan kategori baik 

 

4.1.3.3.3. Deskripsi Respon Siswa 

Hasil pengisian angket tentang respon siswa terhadap pembelajaran 

IPS melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint diperoleh 

data sebagai berikut: 

Sebanyak 100% siswa menyatakan bahwa mereka senang 

mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Respon siswa tinggi karena 

pembelajaran yang mereka lakukan dengan menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint masih tergolong baru. Guru 
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juga menyempurnakan media Powerpoint yang digunakan sehingga 

siswa menjadi lebih tertarik. 

Pada pertanyaan kedua, sebanyak 91,30% siswa menyatakan 

bahwa pembelajaran yang mereka lakukan tadi menarik. Dikarenakan 

kelas lebih kondusif dan media yang digunakan lebih menarik. 

Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 86,95% siswa menjawab mereka 

mudah memahami materi jika menggunakan model Treffinger. Respon 

siswa cukup tinggi karena pembelajaran yang dilakukan guru mengalami 

perbaikan, guru juga menjelaskan penggunaan model Treffinger secara 

lebih detail sehingga siswa lebih memahami langkah-langkah pemecahan 

masalah yang dilakukan. 

Penggunaan media Powerpoint  juga dinilai menarik bagi siswa, 

hal ini terbukti bahwa 91,30% siswa mengatakan “ya”. Guru menyajikan 

media Powerpoint pada siklus II secara lebih menarik dengan 

menambahkan berbagai gambar dan video tentang masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal. 

Pada pertanyaan kelima, sebanyak 86,95% siswa menyatakan 

mereka bersedia jika dalam pembelajaran berikutnya menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint. Hal ini membuktikan 

bahwa respon siswa sangat baik terhadap model serta media yang peneliti 

gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Namun selain 

itu, masih ada banyak perbaikan yang harus dilakukan pada siklus 

selanjutnya agar pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. 
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Adapun diagram respon siswa pada siklus II dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.11 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus II 

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa respon siswa termasuk 

positif terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 

 

4.1.3.3.4. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus II berjumlah 23 

siswa. Tes siklus II yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi 

dengan materi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Hasil tes 

pada mata pelajaran IPS materi masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint dapat 

dilihat pada tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8  

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 72,39 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 35 

4. Siswa Memenuhi KKM 17 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 6 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 73,91% 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus II sebesar 72,39, dengan perolehan nilai tertinggi 95 

dan nilai terendah 35. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa 

dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 6 siswa. Dan pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 73,91 %, dengan kategori baik 

berdasarkan Aqib (2011: 41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint pada siklus II dapat disajikan dalam tabel 

pemaparan distribusi nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.9  

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

No Kategori 

Rentang 

Skor Frekuensi 

Bobot 

skor Persentase 

Rata-

rata 

1 Gagal 0-49 2 75 8,70  % 
 

2 Kurang 

Tuntas 
50-66 4 230 17,39 % 

 
3 Tuntas 67-85 12 900 52,20 % 

4 Sangat Tuntas 86-100 5 460 21,18  % 

Jumlah 23 1665 100 % 72,39 
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Data tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS 

kelas IV SDN Mangunsari Semarang dalam kategori baik, skor rata-rata 

kelas yang dicapai sebesar 72,39. Namun demikian, peneliti masih belum 

puas pada siklus II, karena dari 23 siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori  sangat tuntas yaitu antara 86-100  hanya 5 siswa atau 21,18% 

dengan jumlah skor 460. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  

tuntas antara 67-85 sebanyak 12 siswa atau 52,20% dengan jumlah skor 

900. Selanjutnya, siswa lainnya sebanyak  4 siswa atau 17, 39% 

memperoleh nilai kategori kurang tuntas yaitu antara 50-66 dengan 

jumlah skor 230. Sisanya sebanyak 2 siswa atau 8,70% termasuk dalam 

kategori gagal yaitu nilai antara 0-49 dengan jumlah skor 75. Hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Semarang dalam pembelajaran 

IPS melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus 

II masih kurang maksimal, ditandai dengan sebanyak 6 dari 23 siswa 

belum tuntas KKM yaitu 67.  

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus II 

yang diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. Bagian I yaitu 

soal pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, Bagian II yaitu soal uraian 

dengan jumlah 5 soal. Hasil tes mata pelajaran IPS materi masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal dapat dilihat pada diagram berikut ini. 
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Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Siklus II 

 

Diagram pada gambar 4.12 menunjukkan bahwa 2 siswa pada 

kategori gagal, siswa dalam kategori kurang tuntas sebanyak  4 siswa, 

siswa pada kategori tuntas sebanyak 12 siswa, dan ada 5 siswa dalam 

kategori sangat baik. Dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus II masih ada 

6 siswa dari 23 siswa yang belum tuntas atau belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 67.  

Tabel 4.10  

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

No Kategori Siklus I Siklus II 

f % Skor f % Skor 

1. Gagal 5 19,23  % 210 2 8,70  % 75 

2. Kurang Tuntas 4 15,38  % 225 4 17,39 % 230 

3. Tuntas 15 57,69 % 1105 12 52,20 % 900 

4. Sangat Tuntas 2 7,68 %   185 5 21,18 % 460 

Jumlah 26 100 % 1725 23    100 % 1665 

Rata-rata kelas 66,34 72,39 

Ketuntasan klasikal     65,38 %       73, 91 % 
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa sebesar 65,38%, dan siklus II ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa sebesar 73,91%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

mengalami peningkatan sebanyak 8,53%. 

 

Gambar 4.13 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra Siklus, 

Siklus I dan Siklus II 

 

Diagram 4.13 menunjukkan peningkatan ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa pada prasiklus yaitu 46.10% meningkat pada siklus I 

menjadi 65,38% dan pada siklus II kembali mengalami peningkatan 

sebesar 8,53% menjadi 73,91% dengan kategori baik berdasarkan Aqib 

(2011:41). Dari 23 siswa yang mengikuti pembelajaran IPS pada siklus II 

masih terdapat 6 siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu ≥ 67. 
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4.1.3.3.5. Deskripsi Karakter siswa 

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint merupakan suatu nilai 

ketercapaian karakter yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Jumlah 

siswa yang diamati pada siklus II sebanyak 23 siswa. Ada 5 karakter 

yang diamati yaitu komunikatif,  tanggung jawab, disiplin, peduli dan 

jujur. Data penilaian karakter yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

 

No Indikator Penilaian Jmlh Rata-rata 

skor 
3 2 1 

1 Komunikatif 12 10 1 57 2,48 

2 Tanggung jawab 9 11 3 52 2,26 

3 Disiplin 15 7 1 60 2,61 

4 Peduli  5 15 3 48 2,09 

5 Jujur 13 9 1 58 2,52 

Jumlah  275 11,96 

Jumlah skor rata-rata 11,96 

Rata-rata skor 2,39 

Persentase 79 % 

Kategori Baik 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi karakter 

siswa sebagai berikut. 

 

 

 

 

Skor Kategori 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13 Baik 

7  ≤ skor < 10 Cukup 

5  ≤ skor < 7 Kurang 
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b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar 

observasi karakter siswa sebagai berikut. 

 

 

 

Hasil 

penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.14 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II 

Sesuai dengan tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus II 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint , memperoleh jumlah skor 11,96 dengan rata-rata 2,39 

dan termasuk dalam kategori baik. Adapun perolehan skor tiap indikator 

dijabarkan sebagai berikut : 
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a. Komunikatif 

Pada indikator komunikatif siswa memperoleh nilai rata-rata 

2,48 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya  12 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 10 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator komunikatif yaitu: kompak dengan 

anggota kelompok yang lain, menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama dengan anggota kelompok yang lain dan adanya 

interaksi/kegiatan saling membantu antar anggota dalam 

mempelajari materi. 

b. Tanggung jawab 

Pada indikator tanggungjawab siswa memperoleh nilai rata-rata 

2,26 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 9 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 11 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 3 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator tanggung jawab yaitu ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok, menyelesaikan 

tugas kelompok dengan baik dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya sesuai dengan petunjuk guru. 

c. Disiplin 

Pada indikator disiplin siswa memperoleh nilai rata-rata 2,61 

dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 15 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 7 siswa 
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melaksanakan 2 deskriptor dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator disiplin yaitu menyelesaikan tugas tepat 

waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengganggu 

teman lain. 

d. Peduli 

Pada indikator peduli siswa memperoleh nilai rata-rata 2,09 

dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 5 siswa 

yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 15 siswa melaksanakan 

2 deskriptor dan 3 siswa melaksanakan 1 deskriptor. Adapun 

komponen indikator peduli yaitu menegur teman yang mengganggu 

diskusi kelompok, membantu teman yang mengalami kesulitan dan 

memotivasi siswa lain agar ikut berpartisipasi. 

e. Jujur  

Pada indikator jujur siswa memperoleh nilai rata-rata 2,52 

dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 13 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 9 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator jujur adalah tidak mencontek saat 

mengerjakan soal evaluasi, bersikap sportif saat diskusi kelompok, 

dan berpendapat sesuai dengan pengetahuannya. 

Dari hasil pengamatan terhadap karakter siswa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum karakter siswa dalam siklus II 

mengalami peningkatan dibanding hasil pengamatan karakter siswa pada 
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siklus I. Hal ini dapat dilihat melalui diagram  peningkatan jumlah rata-

rata skor karakter siswa pada gambar 4.15 berikut. 

 

Gambar 4.15 Diagram Peningkatan Karakter Siswa pada Siklus I 

dan Siklus II 

 

 Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa karakter siswa 

mengalami peningkatan sebesar 1,35 poin yaitu pada siklus I  jumlah 

rata-rata skor adalah 10,61 dengan kategori baik meningkat menjadi 

11,96 pada siklus II dengan kategori baik. Dari data tersebut dapat 

dinyatakan bahwa karakter siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint termasuk dalam kategori 

baik. 

 

4.1.3.4. Refleksi siklus II 

Sesuai dengan hasil penelitian pada siklus II, diperoleh data berupa 

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

pada pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 
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Powerpoint yang perlu dianalisis kembali bersama kolaborator sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus III. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

a. Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena di tengah-

tengah  pembelajaran ada beberapa siswa yang membuat gaduh 

sehingga menjadikan  pembelajaran kurang kondusif. 

b. Keterampilan bertanya guru perlu ditingkatkan karena pada saat 

tanya jawab guru belum memberikan waktu kepada siswa untuk 

berpikir. 

c. Guru belum melakukan kontak pandang dengan seluruh siswa, guru 

terlalu fokus dalam mengawasi siswa yang sering membuat 

kegaduhan. 

d. Guru belum memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

e. Dalam pembelajaran siklus II sebagian besar siswa sudah dapat 

menyimak slide Powerpoint dengan baik, tetapi masih ada 4 siswa 

yang enggan mencatat hal-hal penting yang ada dalam slide 

Powerpoint. 

f. Kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat sudah meningkat 

pada siklus II tetapi kemampuan bekerjasama dan kemampuan 

menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain perlu ditingkatkan, 

karena masih terdapat beberapa siswa yang hanya diam dalam 

pembelajaran. 



206 
 

 
 

g. Ada beberapa kelompok yang tidak mendengarkan/memperhatikan 

kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

h. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus II yang diperoleh 

adalah 73,91% yaitu 17 dari 23 siswa tuntas belajar dan 26,08% 

yaitu 6 dari 23 siswa tidak tuntas belajar. Dengan nilai terendah 35 

dan nilai tertinggi 95. Adapun nilai rata-rata kelas yaitu 72,39. Hasil 

tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 67. 

Sesuai dengan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus III karena 

indikator keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena 

itu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk tahap pelaksanaan 

selanjutnya sebagai berikut: 

a. Guru melakukan kontak pandang dengan semua siswa. Posisi guru 

dalam menjelaskan harus bervariasi. Guru juga dapat mengajukan 

pertanyaan dan memilih siswa untuk menjawab pertanyaan dari 

barisan bangku kanan, kiri maupun tengah. 

b. Guru memberikan waktu berpikir kepada siswa. 

c. Guru menegur secara tegas siswa yang sering membuat kegaduhan. 

d. Guru harus lebih memotivasi siswa untuk aktif menyampaikan 

pendapat dan bertanya, bekerjasama dalam kegiatan diskusi 



207 
 

 
 

kelompok serta menanggapi hasil diskusi kelompok lain dalam 

pembelajaran. Guru bisa memotivasi dengan memberitahukan akan 

adanya penghargaan (reward) bagi kelompok siswa terbaik yang 

akan diberikan di akhir pembelajaran.  

e. Guru meminta semua perwakilan kelompok maju ke depan kelas 

untuk mempresentasikan hasil kerjanya sehingga semua anggota 

kelompoknya memperhatikan dan tidak membuat keributan. 

f. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

4.1.4. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1. Perencanaan siklus III 

Sesuai dengan hasil refleksi dan revisi pada siklus II, peneliti 

membuat perencanaan dalam tindakan siklus II adalah sebagai berikut : 

f. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media 

pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal 

evaluasi, dan pedoman penilaian dengan menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. Kompetensi Dasar pada 

siklus III dalah mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan 

indikator menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

perkotaan, mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan perkotaan dan menemukan pemecahan masalah 
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untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

perkotaan. 

g. Menyiapkan sumber dan media Powerpoint tentang masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal, speaker, laptop, dan LCD proyektor. 

h. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

i. Menyiapkan angket respon siswa dan catatan lapangan. 

j. Menyiapkan alat dokumentasi berupa camera digital untuk  

merekam  proses pembelajaran berupa foto dan video. 

 

4.1.4.2. Pelaksanaan Siklus III 

Pelaksanaan siklus III merupakan tindakan perbaikan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint. Penelitian tindakan kelas siklus II 

dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 Maret 2014 di kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang. Penelitian berlangsung selama 3 jam 

pelajaran, yaitu mulai pukul 07.00 sampai pukul 08.45 WIB. Pokok 

bahasan pada siklus III ini yaitu mengenai masalah sosial di lingkungan 

perkotaan, penyebabnya dan cara mengatasinya. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran ini adalah semua siswa kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 26 siswa. 

Pelaksanaan tindakan siklus III terdiri dari berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, 
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kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berikut ini akan peneliti jabarkan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama siklus III. 

4.1.4.2.1. Pra Kegiatan (± 10 menit) 

Pra kegiatan dilaksanakan guru sebelum pembelajaran dimulai. 

Pada  kegiatan  ini  guru  menyiapkan  media  pembelajaran  yang  akan  

digunakan  berupa  Powerpoint,  Laptop, LCD  proyektor, speaker dan 

perlengkapan lain yang mendukung pelaksanaan tindakan siklus III. 

Setelah semua siap, guru memulai pelajaran dengan memberi salam, 

kemudian memimpin siswa dalam berdoa. Selanjutnya guru melakukan 

presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. Guru kemudian 

mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan pembelajaran dengan 

bertanya “Anak-anak, sudah siap belajar pada hari ini?” guru kemudian 

meminta siswa untuk menyiapkan alat tulisnya.  

4.1.4.2.2. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Pada kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

kepada siswa, “Anak-anak, siapakah diantara kalian yang pernah pergi ke 

simpanglima atau pasar johar?”. Guru kemudian menunjuk salah satu 

siswa dan melakukan tanya jawab dengan siswa “ Bagimana cuaca di 

sana jika dibandingkan dengan di Gunungpati?”. Siswa menjawab  

“Panas bu.”, “ Jalannya juga macet”. Kemudian guru bertanya pada salah 

seorang siswa yang berasal dari Bali “Kalau di Bali bagaimana 

keadaannya Ela?” siswa menjawab “ Di Bali juga panas bu, tapi tidak 

terlalu macet”. Gurupun menjelaskan bahwa kemacetan, pemanasan 
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global yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan merupakan masalah 

sosial di lingkungan perkotaan. Kemudian guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada hari itu yaitu materi masalah sosial yang terjadi 

di lingkungan perkotaan dengan tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan 

masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan, mengidentifikasi 

penyebab dari masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan dan 

menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan perkotaan. 

4.1.4.2.3. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

Guru memulai kegiatan inti dengan menggali pengetahuan awal 

siswa melalui tanya jawab “Anak-anak kemarin kita sudah belajar 

tentang masalah sosial, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud 

masalah sosial?”, “Coba sebutkan masalah sosial apa saja yang sudah 

kita pelajari kemarin!”. Kemudian guru menjelaskan materi masalah 

sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan melalui media Powerpoint. 

Contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan yaitu 

rusaknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin dalam berkendara, anak 

jalanan, penyalahgunaan narkoba dan pencemaran lingkungan. Guru 

menunjukkan gambar tentang masalah sosial di lingkungan perkotaan 

dengan menggunakan media Powerpoint kemudian siswa diminta untuk 

menebak gambar dan melakukan tanya jawab tentang gambar. 

Selanjutnya guru menjelaskan materi dengan media Powerpoint. Siswa 

tanpa diminta guru mencatat hal-hal penting yanga ada dalam slide 
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Powerpoint. Pada media Powerpoint juga dilengkapi dengan video 

tentang masalah sosial di lingkungan perkotaan seperti video pelanggaran 

lalu lintas, anak jalanan dan pencemaran lingkungan di Indonesia. Guru  

memberikan  suatu  masalah  atau  pertanyaan  setelah  video  

ditayangkan.   

Setelah semua materi selesai dijelaskan, guru menanyakan tentang 

hal-hal yang belum dipahami siswa. Semua siswa menjawab sudah 

paham. Guru kemudian membentuk siswa menjadi 6 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Selanjutnya guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok. Guru menjelaskan kepada siswa 

cara mengerjakan LKS tersebut, yaitu menurut langkah-langkah model 

Treffinger. Guru membimbing jalannya diskusi dengan membimbing 

siswa dalam kelompok yang mengalami kesulitan dan memberi motivasi 

agar siswa bekerjasama dalam menyelesaikan LKS.  

Guru meminta semua perwakilan kelompok maju ke depan kelas 

mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa yang lain diminta untuk 

memperhatikan dan melakukan konfirmasi terhadap jawaban kelompok 

yang maju. Guru memberikan penguatan pada siswa dengan penguatan 

verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pujian dan membenarkan 

jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa pemberian tepuk tangan 

untuk kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Kemudian guru memilih satu kelompok terbaik dilihat dari kemampuan 

mengerjakan soal dalam LKS dan kemampuan dalam bekerjasama. 
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4.1.4.2.4. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, evaluasi, 

umpan balik dan pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya guru 

memberikan soal evaluasi pada siswa. Evaluasi dilakukan selama 15 

menit dengan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 dan 

uraian sebanyak 5. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan soal 

evaluasi dengan cara berkeliling. Ketika waktu habis, semua siswa telah 

selesai mengerjakan soal evaluasi dan semua siswa mengumpulkan soal 

evaluasi tepat waktu. Guru memberikan umpan balik dengan meminta 

siswa untuk mempraktekkan cara pemecahan maalah sosial yang sudah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-harinya dan pemberian pesan untuk 

mempelajari materi tentang koperasi. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

4.1.4.3. Observasi Siklus III 

4.1.4.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran IPS 

melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus III 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.12  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No 
Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model 

Treffinger Berbantuan Media Powerpoint 

Perolehan 

Skor 

1 Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 4 

2 Melakukan apersepsi 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

4 Menjelaskan materi 3 

5 Menyajikan permasalahan yang relevan 4 

6 Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin 

tahu siswa 

4 

7 Mengadakan variasi gaya mengajar 3 

8 Menggunakan media Powerpoint 4 

9 Membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 3 

10 Menerapkan model Treffinger 4 

11 Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 4 

12 Melakukan pengelolaan kelas 3 

13 Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 4 

14 Menutup pelajaran 4 

Jumlah skor yang diperoleh 52 

Rata-rata skor 3,71 

Persentase 92 % 

Kategori Sangat 

Baik 

 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi keterampilan 

guru sebagai berikut. 

Skor Kategori 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik (SB) 

35≤ skor < 46 Baik (B) 

24  ≤ skor < 35 Cukup (C) 

14 ≤ skor < 24 Kurang (K) 
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Indikator Keterampilan Guru

Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Melakukan apersepsi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Menjelaskan materi 

Menyajikan permasalahan yang relevan 

Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

Mengadakan variasi gaya mengajar 

Menggunakan media Powerpoint 

Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

Menerapkan model Treffinger 

Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

Melakukan pengelolaan kelas 

Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

Menutup pelajaran 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator lembar observasi 

keterampilan guru sebagai berikut. 

Skor Kategori 

3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik (SB) 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik (B) 

1,6  ≤ skor < 2,4 Cukup (C) 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang (K) 

Gambar 4.16 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

  Sesuai pemaparan tabel 4.12 dan diagram pada gambar 4.16 

dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus III, 

yaitu skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 52. Rata-rata skor 

yang diperoleh adalah 3,71 dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Setiap indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut. 
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a. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada indikator mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran adalah 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru masuk ke kelas tepat waktu, dan memberikan salam ketika 

masuk kelas. Kemudian guru memimpin siswa untuk berdoa. 

Selanjutnya guru menanyakan kehadiran siswa.  

b. Melakukan apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi 

adalah 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah memberikan 

apersepsi dengan jelas dan mudah dipahami dan mengaitkan materi 

yang akan dibahas berupa pertanyaan “Anak-anak siapakah diantara 

kalian yang pernah pergi ke simpanglima atau pasar johar?” 

“Bagaimana cuaca di sana jika dibandingkan dengan di 

Gunungpati?” “Jalannya macet atau tidak?”. Kemudian guru 

bertanya kepada salah seorang siswa yang berasal dari Bali untuk 

membandingkan kondisi di Bali dan di Semarang. Guru mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dibahas yaitu 

mengenai masalah sosial di lingkungan perkotaan. Guru sudah 

memberikan motivasi kepada siswa agar memperhatikan penjelasan 

guru secara seksama. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah 
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menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan indikator, 

dan guru menyampaikannya sudah menggunakan kalimat yang baik 

dan benar serta disampaikan dengan jelas. Guru menyampaikan 

tujuan sambil menuliskannya di papan tulis. Siswa memperhatikan 

tujuan yang disampaikan oleh guru, sebagian besar siswa mencatat 

tujuan yang disampaikan oleh guru. 

d. Menjelaskan materi 

Guru pada indikator menjelaskan materi mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang sudah tampak yaitu 

penjelasan guru sesuai dengan materi pembelajaran, dan guru 

menyampaikannya dengan ucapan yang jelas dan lancar. Dalam 

menjelaskan materi guru menggunakan contoh yang diambil dari 

kehidupan nyata siswa yang ditampilkan melalui video sehingga 

siswa lebih memahami materi. Deskriptor yang belum tampak yaitu 

guru belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

guru terkadang masih menggunakan bahasa daerah ketika 

menjelaskan materi.  

e. Menyajikan permasalahan yang relevan 

Skor untuk guru pada indikator menyajikan permasalahan yang 

relevan adalah 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah 

menyajikan permasalahan yang sesuai dengan indikator, 

permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, 
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merupakan masalah terkini dan permasalahan dapat dipecahkan 

siswa. 

f. Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa 

Indikator memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa yang dilakukan guru selama pembelajaran 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru memberikan 

pertanyaan yang diungkapkan dengan jelas, menggunakan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami dalam bertanya, guru memberikan 

waku pada siswa untuk berpikir mandiri dan guru memberikan 

konfirmasi jawaban yang benar.  

g. Mengadakan variasi gaya mengajar 

Pada indikator  mengadakan variasi gaya mengajar guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik.  Suara guru dalam 

mengajar sudah jelas dan keras. Dalam kegiatan pembelajaran sudah 

terdapat variasi kegiatan dalam kelas meliputi: pengajaran klasikal, 

kelompok dan individu, posisi guru juga sudah bervariasi. Akan 

tetapi guru masih kurang optimal dalam melakukan kontak pandang 

dengan seluruh siswa. 

h. Menggunakan media Powerpoint 

Guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik pada 

indikator menggunakan media Powerpoint. Penggunaan media sudah 

disesuaikan dengan muatan materi, media Powerpoint terlihat jelas 
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oleh semua siswa, dan media Powerpoint menarik perhatian siswa 

terlihat dari siswa antusias ketika guru menayangkan video. Media 

Powerpoint juga membuat pemahaman siswa menjadi lebih jelas. 

i. Membimbing siswa dalam menyimak Slide Powerpoint 

Pada indikator membmbing siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak yaitu sebelum menayangkan video dalam 

slide Powerpoint guru meminta siswa untuk tidak gaduh dalam 

menyimak video dan guru memberikan penjelasan secara umum 

mengenai slide Powerpoint yang ditayangkan, guru juga menegur 

siswa dan mengawasi siswa yang tidak menyimak slide Powerpoint. 

Akan tetapi guru belum membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyimak slide Powerpoint. 

j. Menerapkan model Treffinger 

Pada indikator menerapkan model Treffinger guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru sudah memberikan 

penjelasan kepada siswa tentang model pembelajaran Treffinger, 

menerapkan langkah-langkah model Treffinger sesuai dengan urutan 

yang tepat dan membimbing siswa dalam menggunakan model 

Treffinger. Guru juga sudah menyajikan informasi yang mendorong 

siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan menyajikan video yang menarik perhatian siswa. 
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k. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

Pada indikator membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru sudah memberikan petunjuk mengenai tugas masing-masing 

kelompok diskusi, memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan gagasannya dalam diskusi kelompok dan  

membimbing diskusi kelompok yang mengalami kesulitan dengan 

memberikan pengarahan-pengarahan menggunakan kalimat yang 

mudah dimengerti. Guru juga sudah menindaklanjuti hasil diskusi 

dengan baik. 

l. Melakukan pengelolaan kelas 

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Pada saat pembelajaran guru selalu 

berkeliling memantau kerja siswa baik dalam diskusi kelompok 

maupun pengerjaan soal evaluasi. Guru juga sudah mengelola waktu 

sesuai dengan rencana pembelajaran dan menegur siswa yang 

membuat kegaduhan. Akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat 

kekurangan yaitu guru masih belum mampu menciptakan kondisi 

kelas yang baik. Pada saat pembelajaran masih ada siswa membuat 

kegaduhan. 

m. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

Pada indikator memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil 

kerjanya guru memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Pada proses 
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pembelajaran guru sudah memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal dan disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat dan jelas, 

seperti “ Bagus, Pintar!”. Guru juga sudah memberikan penguatan 

dalam bentuk non verbal (gerakan, pendekatan, simbol/benda) 

berupa senyuman, tepuk tangan dan hadiah bagi kelompok terbaik. 

Guru juga sudah memberikan penguatan kepada semua siswa dengan 

memberikan tepuk tangan atas partisipasi dan hasil kerja yang baik 

dari semua kelompok. 

n. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran guru memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik. Pada kegiatan menutup pelajaran guru 

bersama dengan siswa membuat simpulan kemudian guru melakukan 

evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan 

membagikan lembar evaluasi pada masing-masing siswa. Setelah 

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru menyampaikan 

rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Guru juga 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

dengan meminta siswa menerapkan pemecahan masalah sosial yang 

sudah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi 

masalah sosial yang terjadi di sekitar.   
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Sesuai dengan data tersebut terdapat 10 aspek mendapat kategori 

sangat baik yaitu mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyajikan 

permasalahan yang relevan, memberikan pertanyaan untuk 

mengembangkan sifat ingin tahu siswa, menggunakan media Powerpoint, 

menerapkan model Treffinger, membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok, memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil 

kerjanya, dan menutup pelajaran; dan 4 aspek mendapat kategori baik 

yaitu menjelaskan materi, mengadakan variasi gaya mengajar, 

membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint dan melakukan 

pengelolaan kelas. 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus III lebih baik 

dibandingkan pada siklus I dan siklus II. Peningkatan keterampilan guru 

pada siklus III dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.17 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru pada Siklus 

I, Siklus II dan Siklus III 
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Gambar 4.17 menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada 

siklus I adalah 33 dengan kategori cukup dan keterampilan guru 

meningkat 12 point pada siklus II menjadi 45 dengan kategori baik 

kemudian kembali meningkat 7 point menjadi 52 pada siklus III dengan 

kategori sangat baik. 

 

4.1.4.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati 

seluruh kegiatan siswa selama proses pembelajaran menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus III. Jumlah siswa 

yang diamati pada siklus III ini sebanyak 26 siswa, dengan jumlah siswa 

laki-laki 15 dan siswa perempuan 11. Adapun pengamat aktivitas siswa 

pada siklus II adalah Dwinita Ragil Adintya dan Slamet Hari Pambudi. 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.13  

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus III 
 

No Indikator Penilaian Jmh Rata-

rata 

skor 
4 3 2 1 

1 Kesiapan belajar siswa 18 8 - - 96 3, 69 

2 
Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 
8 14 4 - 82 3,15 

3 
Kemampuan bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru 
5 13 5 3 72 2,77 

4 
Kemampuan siswa dalam menyimak 

slide Powerpoint 20 4 2 - 96 3,69 

5 
Antusias dalam pembentukan 

kelompok 
19 6 1 - 96 3,69 

6 
Kemampuan siswa mendiskusikan 

permasalahan 
12 8 6 - 84 3,23 

7 
Kemampuan siswa mengidentifikasi 

masalah 
11 10 5 - 84 3,23 

8 
Kemampuan siswa menerapkan 

pemecahan masalah 
12 11 3 - 87 3,35 

9 
Keberanian mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 8 12 6 - 80 3,08 

10 
Memberikan tanggapan terhadap 

hasil kerja/laporan kelompok lain 
4 15 7 - 75 2,88 

11 
Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi 17 6 3 - 92 3,54 

Jumlah  944 36,30 

Jumlah Skor Rata-rata 36,30 

Rata-rata Skor 3,3 

Persentase 82,5% 

Kategori Sangat baik 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi aktivitas 

siswa sebagai berikut. 

Skor Kategori 

36    ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (SB) 

27,5 ≤ skor < 36 Baik (B) 

19   ≤ skor < 27,5 Cukup (C) 

11   ≤ skor < 19 Kurang (K) 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator lembar observasi 

aktivitas siswa sebagai berikut:  



224 
 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Indikator aktivitas siswa

Kesiapan belajar siswa

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran

Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan

Kemampuan siswa dalam menyimak slide
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Kemampuan mengerjakan soal evaluasi

Skor Kategori 
3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik (SB) 

2,4 ≤ skor < 3,3 Baik (B) 

1,6  ≤ skor < 2,4 Cukup (C) 

1 ≤ skor < 1,6 Kurang (K) 

Gambar 4.18 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III yang tertera pada 

tabel 4.13 dan digambarkan melalui diagram pada gambar 4.18 dapat 

dijelaskan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint diperoleh skor 944, dengan 

jumlah skor rata-rata 36,30 dan rata-rata skor 3,3, termasuk dalam 

kategori sangat baik. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Kesiapan belajar siswa 

Pada indikator kesiapan belajar siswa diperoleh rata-rata skor 

3,69 dengan kategori sangat baik. Semua siswa sudah datang tepat 

waktu dengan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai. Kemudian 

mereka duduk di tempat duduknya masing-masing dengan rapi. 

Mereka juga sudah berdoa sebelum pelajaran dimulai dan 

menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar.  

b. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran diperoleh 

rata-rata skor 3,15 dengan kategori baik. Semua siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebagian besar siswa sudah 

terlibat mencari informasi yang akan dipelajari dan memperhatikan 

penjelasan guru selama pembelajaran akan tetapi masih ada beberapa 

siswa yang kurang aktif bertanya dan mengajukan pendapat. 

c. Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

Pada indikator kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

diperoleh rata-rata skor 2,77 dengan kategori baik. Antusiasme siswa 

dalam menjawab pertanyaan sangat besar. Seluruh siswa dalam 

proses pembelajaran menjawab pertanyaan guru dengan 

menunjukkan tangan dan menggunakan kalimat yang sopan. 

Sebagian besar siswa mampu memberikan alasan dari jawaban 

mereka yang sesuai dengan materi meskipun masih beberapa yang 

menggunakan bantuan buku untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
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Akan tetapi masih banyak siswa yang belum berani mengajukan 

pertanyaan. 

d. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

Pada indikator kemampuan siswa dalam menyimak slide 

powerpoint diperoleh rata-rata skor 3,69 dengan kategori sangat 

baik. Sebagian besar siswa duduk rapi di tempat duduk dan 

memperhatikan secara seksama slide Powerpoint yang ditayangkan 

guru, hanya 2 siswa yang gaduh saat guru menayangkan video dalam 

slide Powerpoint. Siswa juga mencatat hal-hal penting yang ada 

dalam slide Powerpoint tanpa diminta oleh guru. Ketika guru 

bertanya, siswa mampu menjelaskan isi slide Powerpoint dengan 

tepat.  

e. Antusias dalam pembentukan kelompok 

Pada indikator antusias dalam pembentukan kelompok diperoleh 

rata-rata skor 3,69 dengan kategori sangat baik. Pada saat guru 

meminta siswa untuk berkelompok siswa tampak  gembira dan 

segera membentuk kelompok dengan tertib. Siswa menerima semua 

anggota kelompoknya dan tenang dalam berkelompok.  

f. Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan 

Pada indikator kemampuan siswa dalam mendiskusikan 

permasalahan diperoleh rata-rata skor 3,23 dengan kategori baik. 

Ketika guru membagikan LKS yang berisi permasalahan siswa 

terlihat berusaha memahami permasalahan dengan baik dan 
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memahami permasalahan sesuai dengan kemampuannya. Siswa 

berdiskusi dengan teman satu kelompok dalam memahami 

permasalahan dan berusaha mencari pemecahan masalah bersama 

kelompok. Akan tetapi masih ada satu kelompok yang belum 

bekerjasama dengan baik dalam memahami permasalahan. 

g. Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah 

Pada indikator kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

masalah diperoleh rata-rata skor 3,23 dengan kategori baik. Siswa 

dalam kelompok berusaha sungguh-sungguh dalam merencanakan 

pemecahan masalah dan berusaha untuk cermat dan teliti dalam 

mengidentifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi masalah bersama 

semua anggota kelompoknya, akan tetapi masih ada satu kelompok 

yang terlihat belum bekerjasama dengan baik. 

h. Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah 

Pada indikator kemampuan siswa dalam menerapkan 

pemecahan masalah diperoleh rata-rata skor 3,35 dengan kategori 

sangat baik. Semua kelompok juga cermat dan teliti dalam 

mengerjakan LKS sesuai dengan tahapan atau petunjuk yang 

diberikan guru. Sebagian besar kelompok sudah menerapkan 

pemecahan masalah dengan baik dan benar serta pemecahan masalah  

dapat mengatasi masalah yang diberikan oleh guru.  
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i. Keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Pada indikator keberanian mempresentasikan hasil kerja 

kelompok diperoleh rata-rata skor 3,08 dengan kategori baik.  

Sebagian besar siswa dalam kelompok bertanggungjawab terhadap 

hasil kerja kelompoknya. Perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil kerja kelompok di depan kelas dengan percaya diri serta 

menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

j. Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain 

Pada indikator memberikan tanggapan terhadap hasil kerja 

kelompok lain diperoleh rata-rata skor 2,88 dengan kategori baik.  

Pada saat kelompok lain mempresentasikan hasil kerjanya, sebagian 

besar siswa mendengarkan dengan seksama presentasi kelompok lain 

dan duduk tenang. Ketika kelompok selesai presentasi, siswa dengan 

bimbingan guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban kelompok 

yang presentasi. Apabila siswa mempunyai jawaban yang berbeda 

dengan kelompok presentasi, siswa mengemukakan pendapatnya 

secara lisan. 

k. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

diperoleh rata-rata skor 3,54 dengan kategori sangat baik. Dalam 

pelaksanaan evaluasi, sebagian besar siswa mengerjakan soal 

evaluasi dalam keadaan tenang, siswa mengerjakan soal secara 

mandiri, tidak mengganggu teman lain dan mengumpulkan soal 
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evaluasi tepat waktu. Akan tetapi masih ada 3 siswa yang tidak bisa 

mengerjakan lalu mencontek. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum aktivitas siswa dalam siklus III 

mengalami peningkatan dibanding hasil pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus II. Hal ini dapat dilihat pada diagram peningkatan jumlah rata-rata 

skor aktivitas siswa pada gambar 4.19 berikut. 

 

 

. 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Diagram  Peningkatan Aktivitas Siswa pada Siklus I, 

Siklus II dan Siklus III 

 

Dari diagram pada gambar 4.19 menunjukkan jumlah skor rata-rata 

aktivitas siswa pada siklus I adalah 26,36 dengan kategori cukup dan 

aktivitas siswa meningkat 5,36 point pada siklus II menjadi 31,72 dengan 

kategori baik serta kembali meningkat 4,58 point menjadi 36,30 pada 

siklus III dengan kategori sangat baik. 
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4.1.4.3.3. Deskripsi Respon Siswa 

Hasil pengisian angket tentang respon siswa terhadap pembelajaran 

IPS melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint diperoleh 

data sebagai berikut: 

Sebanyak 100% siswa menyatakan bahwa mereka senang 

mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Respon siswa lebih tinggi 

dibandingkan siklus sebelumnya karena pengkondisian kelas lebih baik 

dibandingkan siklus sebelumnya sehingga segala kegiatan yang 

dilakukan lebih menyenangkan dan kondusif. Selain itu, media 

Powerpoint yang ditayangkan guru lebih menarik dibandingkan siklus 

sebelumnya karena guru menambahkan banyak video dalam slide 

Powerpoint sehingga siswa lebih antusias. 

Pada pertanyaan kedua, sebanyak 92,30% siswa menyatakan 

bahwa pembelajaran yang mereka lakukan tadi menarik. Dikarenakan 

kelas lebih kondusif dan media yang digunakan lebih menarik. 

Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 92,30% siswa menjawab mereka 

mudah memahami materi jika menggunakan model Treffinger, respon 

siswa lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya, artinya pembelajaran 

yang dilakukan guru mengalami perbaikan. Guru menginformasikan 

langkah-langkah model Treffinger serta membimbing siswa dalam 

pembelajaran sehingga siswa lebih memahami pembelajaran yang 

dilaksanakan. 
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Penggunaan media Powerpoint juga dinilai menarik bagi siswa, hal 

ini terbukti bahwa 100% siswa mengatakan “ya”. Media Powerpoint 

yang ditayangkan guru dilengkapi dengan banyak gambar dan video yang 

menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran sehingga siswa lebih 

memahami materi yang diajarkan. 

Pada pertanyaan kelima, sebanyak 96,15% siswa menyatakan 

mereka bersedia jika dalam pembelajaran berikutnya menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint. Hal ini membuktikan 

bahwa respon siswa sangat baik terhadap model serta media yang peneliti 

gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Adapun 

diagram respon siswa pada siklus III dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.20 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus III 

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa respon siswa termasuk 

positif terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint. 
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4.1.4.3.4. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pada siklus III merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus III berjumlah 26 

siswa. Tes siklus III yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi 

dengan materi masalah sosial di lingkungan perkotaan. Hasil tes pada 

mata pelajaran IPS materi masalah sosial di lingkungan perkotaan 

melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint dapat dilihat 

pada tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14  

Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 81,15 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 40 

4. Siswa Memenuhi KKM 23 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 3 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 88,46% 

 

Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus III sebesar 81,15, dengan perolehan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 40. Siswa yang memenuhi KKM 

sebanyak 23 siswa dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 3 siswa. 

Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 88,46 %, dengan kategori 

sangat baik menurut Aqib (2011: 41). 
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Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint pada siklus III dapat disajikan dalam tabel 

pemaparan distribusi nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.15  

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

No Kategori 

Rentang 

Skor Frekuensi 

Bobot 

skor Persentase 

Rata-

rata 

1 Gagal 0-49 1 40 3,85% 
 

2 Kurang 

Tuntas 
50-66 2 110 7,69 % 

 
3 Tuntas 67-85 11 840 42,30% 

4 Sangat Tuntas 86-100 12 1120 46,15% 

Jumlah 26 2110 100 % 81,15 

 

Data tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS 

kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang dalam kategori sangat baik, 

skor rata-rata kelas yang dicapai sebesar 81,15. Dalam penelitian siklus 

III, peneliti merasa sudah baik pada hasil belajar siklus III, karena siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori  sangat tuntas yaitu antara 86-

100  ada 12 siswa atau 46,15 % dengan jumlah skor 1120. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori tuntas antara 67-85 sebanyak 11 siswa 

atau 42,30% dengan jumlah skor 840. Selanjutnya, sebanyak 2 siswa atau 

7,69 % memperoleh nilai kategori kurang tuntas yaitu antara 50-66 

dengan jumlah skor 110. Sisanya sebanyak 1 siswa atau 3,85 % termasuk 

dalam kategori gagal yaitu nilai antara 0-49 dengan jumlah skor 75. Hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Semarang dalam pembelajaran 
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IPS melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siklus 

III sudah memenuhi kriteria keberhasilan karena dari 26 siswa terdapat 

23 siswa (88,46%) yang sudah memenuhi KKM yaitu ≤67.  

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus III 

yang diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. Bagian I yaitu 

soal pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, Bagian II yaitu soal uraian 

dengan jumlah 5 soal. Hasil tes mata pelajaran IPS materi masalah sosial 

di lingkungan perkotaan dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.21 Diagram Hasil Belajar Siklus III 

Diagram pada gambar 4.21 menunjukkan bahwa 1 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori gagal, 2 siswa yang memperoleh nilai 

pada kategori kurang tuntas, siswa pada kategori tuntas sebanyak 11 

siswa, dan ada 12 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran 

IPS pada siklus III terdapat 23 dari 26 siswa yang sudah tuntas KKM 

yaitu ≤67. 
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Tabel 4.16 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus II 

 
No Kategori Siklus I Siklus II Siklus III 

f % Skor f % Skor f % Skor 

1. Gagal 
5 

19,23

% 
210 2 8,70 % 75 1 3,85 % 40 

2. Kurang 

tuntas 
4 

15,38

% 
225 4 

17,39

% 
230 2 7,69 % 110 

4. Tuntas 1

5 

57,69

% 
1105 

1

2 

52,20

% 
900 

1

1 
42,30 % 840 

5 Sangat 

tuntas 
2 7,68%   185 5 

21,18

% 
460 

1

2 
46,15 % 1120 

Jumlah 26 100 % 

1725 23    100 % 1665 

2

6 

100 % 2110 

Rata-rata kelas 66,34 72,39 81,15 

Ketuntasan 

klasikal 

   65,38 %   73, 91 %     88,46 % 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa sebesar 65,38%, siklus II ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa sebesar 73,91%, dan siklus III ketuntasan klasikal siswa 

mencapai 88,46 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang mengalami 

peningkatan sebesar 14,55% dari siklus II ke siklus III. 
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Gambar 4.22 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra Siklus, 

Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Diagram yang dipaparkan pada gambar 4.22 menunjukkan bahwa 

pada prasiklus ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 46,10%, 

pada siklus I ketuntasan klasikal hasil belajar siswa meningkat menjadi 

65,38%, siklus II ketuntasan klasikal hasil belajar siswa kembali 

meningkat menjadi 73,91%, dan siklus III ketuntasan klasikal siswa 

mencapai 88,46% dengan kategori sangat baik berdasarkan Aqib (2011: 

41). Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang mengalami peningkatan 

sebesar 8,53% dari siklus I ke siklus II dan ketuntasan klasikal kembali 

meningkat sebesar 14,55% dari siklus II ke siklus III. 

 

4.1.4.3.5. Deskripsi Karakter siswa 

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint merupakan suatu nilai 

ketercapaian karakter yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Siswa 

yang diamati pada siklus III adalah semua siswa kelas IV tahun ajaran 

2013/2014 sebanyak 26 siswa. Ada 5 karakter yang diamati yaitu 

komunikatif,  tanggung jawab, disiplin, peduli dan jujur. Data penilaian 

karakter yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

 

No Indikator Penilaian Jmlh Rata-rata 

skor 
3 2 1 

1 Komunikatif 18 8 - 70 2,69 

2 Tanggung jawab  11 14 1 62 2,38 

3 Disiplin 21 5 - 73 2,81 

4 Peduli  10 15 1 61 2,35 

5 Jujur 20 6 - 72 2,77 

Jumlah  338 13,00 

Jumlah skor rata-rata 13,00 

Rata-rata skor 2,60 

Persentase 87 % 

Kategori Sangat baik 

 

Keterangan: 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar observasi karakter 

siswa sebagai berikut. 

 

 

 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator lembar observasi 

karakter siswa sebagai berikut. 

 

 

 

Skor Kategori 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13 Baik 

7  ≤ skor < 10 Cukup 

5  ≤ skor < 7 Kurang 

Skor Kategori 

  2,5 ≤ skor ≤ 3 Sangat Baik 

      2 ≤ skor < 2,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 2 Cukup 

    1  ≤ skor < 1,5 Kurang 
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Hasil Penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk 

grafik sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.23 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III 

Sesuai dengan tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus III 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint , memperoleh jumlah skor 12,73 dengan rata-rata 2,54 

dan termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun perolehan skor tiap 

indikator dijabarkan sebagai berikut : 

a. Komunikatif 

Pada indikator komunikatif siswa memperoleh nilai rata-rata 

2,69 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya  

18 siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 8 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan tidak ada siswa melaksanakan 1 

deskriptor. Adapun komponen indikator komunikatif yaitu: kompak 

dengan anggota kelompok yang lain, menyelesaikan tugas kelompok 

secara bersama dengan anggota kelompok yang lain dan adanya 
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interaksi/kegiatan saling membantu antar anggota dalam 

mempelajari materi. 

b. Tanggung jawab 

Pada indikator tanggungjawab siswa memperoleh nilai rata-rata 

2,38 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 11 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 14 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor. 

Adapun komponen indikator tanggung jawab yaitu ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok, menyelesaikan 

tugas kelompok dengan baik dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya sesuai dengan petunjuk guru. 

c. Disiplin 

Pada indikator disiplin siswa memperoleh nilai rata-rata 2,81 

dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 21 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 5 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan tidak ada siswa yang melaksanakan 1 

deskriptor. Adapun komponen indikator disiplin yaitu menyelesaikan 

tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak 

mengganggu teman lain. 

d. Peduli 

Pada indikator peduli siswa memperoleh nilai rata-rata 2,35 

dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 10 siswa 

yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 15 siswa melaksanakan 



240 
 

 
 

2 deskriptor dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor. Adapun 

komponen indikator peduli yaitu menegur teman yang mengganggu 

diskusi kelompok, membantu teman yang mengalami kesulitan dan 

memotivasi siswa lain agar ikut berpartisipasi. 

e. Jujur  

Pada indikator jujur siswa memperoleh nilai rata-rata 2,77 

dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 20 

siswa yang sudah melaksanakan semua deskriptor, 6 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan tidak ada siswa yang melaksanakan 1 

deskriptor. Adapun komponen indikator jujur adalah tidak 

mencontek saat mengerjakan soal evaluasi, bersikap sportif saat 

diskusi kelompok, dan berpendapat sesuai dengan pengetahuannya. 

Dari hasil pengamatan terhadap karakter siswa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum karakter siswa dalam siklus III 

mengalami peningkatan dibanding hasil pengamatan karakter siswa pada 

siklus I dan siklus II. Hal ini dapat dilihat melalui diagram  peningkatan 

jumlah rata-rata skor karakter siswa pada gambar 4.24 berikut. 
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Gambar 4.24 Diagram Peningkatan Karakter Siswa pada Siklus I, 

Siklus II dan Siklus III 

 Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa karakter siswa 

mengalami peningkatan sebesar 1,04 point yaitu pada siklus II jumlah 

rata-rata skor adalah 11,96 dengan kategori baik meningkat menjadi 

13,00 pada siklus III dengan kategori sangat baik. Dari data tersebut 

dapat dinyatakan bahwa karakter siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model Treffinger berbantuan media Powerpoint termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

 

4.1.4.4. Refleksi Siklus III 

Refleksi pembelajaran IPS melalui  model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint  dilaksanakan  untuk  menganalisis  pembelajaran  

pada  siklus III. Refleksi ini lebih difokuskan pada masalah dan 

keberhasilan  yang nampak  selama  pembelajaran.  Adapun  

permasalahan  dan  keberhasilan  yang nampak selama pembelajaran 

sebagai berikut: 

a. Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran siklus III sudah sangat 

baik. Hal ini terbukti dari meningkatnya kualitas pembelajaran dari 

siklus ke siklus. Dalam pelaksanaan siklus III guru sudah mampu 

menggunakan berbagai metode dan berinteraksi secara baik dengan 

siswa sehingga siswa memahami materi yang diajarkan akan tetapi 

dalam menjelaskan guru masih belum menggunakan bahasa 
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Indonesia yang baik dan benar, terkadang guru masih menggunakan 

bahasa daerah dan belum melakukan kontak pandang dengan seluruh 

siswa secara merata.  Guru sudah mampu mengenalkan siswa ke 

dalam materi yang konkret dengan memanfaatkan media Powerpoint 

tetapi guru masih kurang dalam membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyimak slide Powerpoint. Kemampuan guru 

dalam melakukan pengelolaan kelas juga masih perlu ditingkatkan 

untuk menjaga kekondusifan kelas. Dari aspek siswa juga terjadi 

peningkatan, siswa telah ikut aktif berpartisipasi dalam 

pembelajaran, siswa tertarik dan termotivasi mengikuti pembelajaran 

terbukti dari terjaganya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Akan 

tetapi kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

guru, serta menanggapi hasil kerja kelompok lain masih perlu 

ditingkatkan karena beberapa siswa belum berani bertanya apabila 

kurang memahami materi yang disampaikan guru dan hanya 

beberapa siswa yang berani mengemukakan pendapat terhadap hasil 

kerja kelompok lain.  

b. Jumlah skor keterampilan guru pada siklus III adalah 52 dengan 

kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah direncanakan yaitu keterampilan guru 

meningkat denga kriteria sekurang-kurangnya baik memperoleh skor 

≥35 pada lembar pengamatan keterampilan guru. 
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c. Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus III adalah  36,30 

dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah direncanakan yaitu aktivitas siswa 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik memperoleh 

skor ≥27,5 pada lembar pengamatan aktivitas siswa. 

d. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus III yang diperoleh 

adalah 88,46% yaitu 23 dari 26 siswa tuntas belajar dan 11,53% 

yaitu 3 dari 26 siswa tidak tuntas belajar. Dengan nilai terendah 40 

dan nilai tertinggi 100. Adapun nilai rata-rata kelas yaitu 81,15. 

Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu ≤67. 

Sesuai dengan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint sudah dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang dalam pembelajaran IPS. Hasil penelitian 

pada siklus III juga menunjukkan indikator keberhasilan yang 

direncanakan pada perencaaan penelitian sudah tercapai. 

Sesuai dengan refleksi tim kolaborasi, pembelajaran IPS 

menggunakan model Treffinger berbantuan media Powerpoint sudah  

berjalan  dengan baik. Akan  tetapi  proses  perbaikan  akan  tetap  
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dilanjutkan  untuk  menjaga  mutu pembelajaran. Adapun perbaikan 

untuk pembelajaran selanjutnya adalah : 

a. Guru membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

b. Guru melakukan kontak pandang secara merata dengan seluruh 

siswa 

c. Guru meningkatkan kemampuan dalam pengondisian kelas agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

d. Guru  harus  memberikan  motivasi  kepada  siswa  agar  lebih  

berani  dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan pada  temuan hasil 

observasi keterampilan  guru,  aktivitas  siswa  dan  hasil  belajar  setiap  

siklusnya  pada pembelajaran  IPS  melalui  model Treffinger berbantuan 

media Powerpoint pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang. 

 

4.2.1.1. Peningkatan Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran IPS melalui 

Model Treffinger Berbantuan Media Powerpoint 
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Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint  dari siklus I, siklus II, 

dan siklus III dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 4.18 

Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I, 

Siklus II dan Siklus III 

 

No 

Indikator Keterampilan Guru 

Menggunakan Model Treffinger 

Berbantuan Media Powerpoint 

 

Siklus I 

 

Siklus II Siklus III 

1 Mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

3 4 4 

2 Melakukan apersepsi 2 4 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 4 4 

4 Menjelaskan materi 2 3 3 

5 Menyajikan permasalahan yang relevan 3 4 4 

6 Memberikan pertanyaan untuk 

mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

2 3 4 

7 Mengadakan variasi gaya mengajar 2 3 3 

8 Menggunakan media Powerpoint 3 4 4 

9 Membimbing siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint 

1 2 3 

10 Menerapkan model Treffinger 2 3 4 

11 Membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

3 3 4 

12 Melakukan pengelolaan kelas 2 2 3 

13 Memberikan penguatan pada siswa terhadap 

hasil kerjanya 

2 3 4 

14 Menutup pelajaran 3 3 4 

Jumlah skor yang diperoleh 33 45 52 

Rata-rata skor 2,35 3,21 3,71 

Persentase 59 % 80 % 92 % 

Kategori Cukup Baik Sangat 

Baik 
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Gambar 4.25 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus 

II dan Siklus III 

 

Keterangan Indikator: 

1. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

2. Melakukan apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menjelaskan materi 

5. Menyajikan permasalahan yang relevan 

6. Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa 

7. Mengadakan variasi gaya mengajar 

8. Menggunakan media Powerpoint 

9. Membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

10. Menerapkan model Treffinger 

11. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

12. Melakukan pengelolaan kelas 

13. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

14. Menutup pelajaran 

 

Dari tabel 4.18 dan pemaparan diagram pada gambar 4.25 dapat 

dilihat adanya peningkatan keterampilan guru. Hal ini terbukti 
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keterampilan guru pada siklus I mendapat skor 33 dengan rata-rata 2,35 

kategori cukup meningkat menjadi 45 pada siklus II dengan rata-rata 3,21 

kategori baik serta kembali meningkat pada siklus III menjadi 52 dengan 

rata-rata 3,71 kategori sangat baik.  

Peningkatan terjadi secara bertahap di setiap siklus, hal ini 

menunjukkan adanya perbaikan terhadap setiap kekurangan yang muncul 

pada siklus sebelumnya. Peningkatan yang terjadi pada siklus I sampai 

dengan siklus III secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

Pada pelaksanaan siklus I, guru memperoleh skor 3 (tiga) pada 

indikator mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu guru 

memberikan salam ketika masuk kelas, kemudian guru memimpin 

doa dan menanyakan kehadiran siswa. Sedangkan deskriptor yang 

belum tampak yaitu guru masuk ke kelas tepat waktu. Pada siklus I 

guru terlambat memulai pelajaran karena terlalu lama 

mempersiapkan media yang akan digunakan. Pada siklus II, terjadi 

peningkatan pencapaian deskriptor oleh guru. Semua deskriptor telah 

nampak dan dilaksanakan pada siklus II sehingga mendapatkan skor 

4 (empat), guru telah melakukan koreksi terhadap kinerjanya pada 

siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan telah terlaksananya aspek masuk 

ke kelas tepat waktu. Guru berusaha datang ke sekolah lebih awal 

sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan 
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media yang akan digunakan. Begitupun pada siklus III, semua 

deskriptor juga telah dilaksanakan dengan baik oleh guru dan 

mendapatkan skor 4 (empat) dengan kategori sangat baik. 

Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus ke 

siklus, hal ini terjadi karena guru masuk ke kelas tepat waktu 

sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik 

dan melaksanakan rencana pembelajaran sesuai waktu yang telah 

ditetapkan.  

Sutikno (2013: 5) menyatakan bahwa untuk dapat melakukan 

perbuatan belajar dengan baik anak atau individu perlu memiliki 

kesiapan, baik kesiapan fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Djamarah (2010: 99) yang menyatakan bahwa guru harus 

terampil dalam membuka pelajaran yaitu melaksanakan kegiatan 

untuk menciptakan kondisi pra pembelajaran bagi siswa agar mental 

maupun perhatian terpusat pada pembelajaran, sehingga usaha 

tersebut memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

b. Melakukan apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi 

pada siklus I adalah 2 (dua) dengan kategori cukup. Pada kegiatan 

membuka pelajaran guru sudah memberikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi yang akan dibahas dan memberikan motivasi. 

Akan tetapi pada siklus I guru menyampaikannya masih kurang jelas 
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dan kurang menarik terlihat dari masih ada siswa yang asyik 

bercanda dengan temannya. Pada siklus II maupun siklus III guru 

melakukan perbaikan sehingga memperoleh skor 4 (empat). Guru 

sudah menyampaikan apersepsi dengan jelas, mudah dipahami serta 

menarik perhatian siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyadi 

(2012: 122) yang menyatakan bahwa sebelum memulai pelajaran 

guru perlu memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi 

yang akan dipelajari sehingga siswa siap mental dan tertarik 

mengikutinya. 

Pemikiran sejalan juga diungkapkan oleh Aqib (2013: 89-90) 

bahwa guru perlu membuka pelajaran dengan memenuhi komponen-

komponen berikut: (1) menarik perhatian siswa dengan berbagai 

cara; (2) menimbulkan motivasi; (3) memberian acuan dan (4) 

membuat kaitan. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada siklus I, guru mendapatkan skor 3 (tiga) dengan kategori 

baik pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran. Deskriptor 

yang tampak antara lain guru sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran, tujuan pembelajaran sesuai indikator, dan guru 

menyampaikannya sudah menggunakan kalimat yang baik dan 

benar. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu tujuan 

pembelajaran disampaikan dengan jelas. Guru menyampaikan tujuan 
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sambil menuliskannya di papan tulis sedangkan siswa-siswa masih 

gaduh sehingga suara guru terdengar kurang jelas.  

Guru memperbaiki pembelajaran pada siklus II dan III sehingga 

guru mendapat skor 4 (empat) pada indikator menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Pada siklus II dan III guru sudah menyampaikan 

tujuan secara jelas kepada siswa dengan diucapkan secara lisan dan 

ditulis di papan tulis. Siswa juga mencatat tujuan yang disampaikan 

oleh guru di buku tulisnya masing-masing sehingga lebih jelas. 

Menurut Sutikno (2013: 5) belajar dimulai karena adanya sesuatu 

tujuan yang ingin dicapai.  

Sanjaya (2012: 68-69) menyatakan bahwa sebelum melakukan 

proses pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran 

yang harus dikuasai oleh siswa, selain itu tujuan pembelajaran juga 

memberikan arah kemana pembelajaran akan dibawa. 

d. Menjelaskan materi 

Guru pada indikator menjelaskan materi pada siklus I 

mendapatkan skor 2 (dua) dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

sudah tampak yaitu penjelasan guru sesuai dengan materi 

pembelajaran dan kejelasan dan kelancaran ucapan dalam berbicara. 

Deskriptor yang belum tampak yaitu guru belum menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar, terkadang guru masih 

menggunakan bahasa daerah dan guru dirasa masih kurang dalam 

memberikan contoh yang diambil dari kehidupan nyata siswa. 
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Pada siklus II dan III guru memperoleh skor 3 (tiga) pada 

indikator menjelaskan materi. Aspek menggunakan contoh dan 

ilustrasi yang diambil dari kehidupan nyata siswa yang belum 

nampak pada siklus I telah muncul atau dilaksanakan pada siklus II 

maupun siklus III. Guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan media Powerpoint yang dilengkapi dengan video yang 

berisi contoh atau ilustrasi yang diambil dari kehidupan nyata siswa  

sehingga siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Akan tetapi 

aspek menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih 

belum muncul pada siklus II maupun siklus III. Guru terkadang 

menggunakan bahasa daerah dalam menjelaskan materi kepada 

siswa. 

Pelaksanaan aspek menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar memang kurang maksimal, namun pada keterampilan 

menjelaskan guru telah berupaya maksimal dalam menjelaskan 

materi kepada siswa sehingga siswa menjadi lebih paham. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Marno (2010: 95-96) yang menyatakan 

bahwa menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan 

mengenai suatu bahan pelajaran yang yang disampaikan secara 

sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk 

memahami bahan pelajaran. Menurut Supriyadi (2012: 145) prinsip 

penggunaan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah 

(1) dapat dilakukan pada awal, tengah atau pada akhir pembelajaran; 
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(2) penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai; (3) penjelasan dapat diberikan apabila ada 

pertanyaan atau diperlukan guru untuk menjelaskan; dan (4)  

penjelasan harus sesuai dengan latar belakang kemampuan siswa, 

terutama dalam hal penggunaan bahasa. 

e. Menyajikan permasalahan yang relevan 

Pada siklus I guru memperoleh skor 3 (tiga) dengan kategori 

baik pada indikator menyajikan permasalahan yang relevan. 

Deskriptor yang tampak yaitu permasalahan yang disajikan sesuai 

dengan indikator, permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa dan permasalahan dapat dipecahkan siswa. Deskriptor yang 

belum tampak pada siklus I yaitu masalah yang disajikan merupakan 

masalah terkini. Siswa tampak bosan ketika guru menayangkan 

video tentang masalah pribadi karena sebelumnya siswa sudah 

pernah menontonnya di televisi. 

Guru berusaha memperbaiki pembelajaran pada siklus II dan 

siklus III sehingga guru memperoleh skor 4 (empat) pada indikator 

menyajikan permasalahan yang relevan. Guru menyajikan 

permasalahan sosial yang sesuai dengan indikator, sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa, merupakan permasalahan terkini dan 

masalah dapat dipecahkan siswa.  

Pada siklus II dan III, guru juga menyajikan contoh 

permasalahan sosial yang terkini dalam bentuk video seperti video 
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tentang kemiskinan, pelanggaran lalu lintas, kehidupan anak jalanan, 

pencemaran lingkungan dan lain-lain. Dengan demikian siswa 

menjadi lebih memahami materi yang diajarkan karena guru 

menyajikan contoh-contoh nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Piaget (dalam Thobroni, 2012: 96-97) yang menyatakan bahwa anak 

Sekolah Dasar berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun) 

oleh karena itu dalam pembelajaran harus menggunakan benda-

benda konkret yaitu media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa. 

Taufiq (2010: 6.10) menyatakan bahwa guru harus membuat 

pelajaran yang bermakna bagi anak. Topik-topik yang dipilih dan 

dipelajari didasarkan pada pengalaman-pengalaman anak yang 

relevan. Masalah-masalah yang dibahas harus menantang dan aktual. 

Hal tersebut diperlukan untuk mengembangkan sikap positif dan 

apresiasi anak terhadap pelajaran. 

f. Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa 

Pada indikator memberikan pertanyaan untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa yang dilakukan guru pada pelaksanaan siklus I 

guru memperoleh skor 2 (dua) dengan kategori cukup. Deskriptor 

yang sudah tampak dalam keterampilan ini antara lain pertanyaan 

diungkapkan dengan jelas dan sudah menggunakan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami dalam bertanya. Adapun yang 
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deskriptor yang belum tampak yaitu guru masih kurang dalam 

memberikan waktu pada siswa untuk berpikir mandiri dan guru 

kurang jelas dalam memberikan konfirmasi jawaban yang benar 

sehingga siswa nampak kebingungan. 

Pada siklus II terjadi peningkatan pencapaian deskriptor oleh 

guru. Deskriptor memberikan konfirmasi jawaban yang benar sudah 

muncul atau telah dilaksanakan pada siklus II. Guru telah 

memberikan arahan mengenai jawaban yang benar sehingga siswa 

menjadi lebih paham. Meskipun begitu, pada siklus II guru masih 

kurang dalam memberikan waktu pada siswa untuk berpikir mandiri. 

Guru terus memperbaiki pembelajarannya sehingga pada siklus 

III guru mendapat skor 4 (empat) pada indikator memberikan 

pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu siswa. Pada siklus 

III guru telah memberikan waktu pada siswa untuk berpikir mandiri. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2012: 62) yang 

menyatakan bahwa bertanya merupakan stimulus efektif yang 

mendorong kemampuan berpikir siswa.  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rusman (2011: 82) 

yang menyatakan bahwa pertanyaan yang tersusun dengan baik dan 

teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak 

positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa.  
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g. Mengadakan variasi gaya mengajar 

Pada siklus I, indikator  mengadakan variasi gaya mengajar guru 

memperoleh skor 2 (dua) dengan kategori cukup.  Suara guru dalam 

mengajar sudah cukup jelas dan keras. Dalam kegiatan pembelajaran 

sudah terdapat variasi kegiatan dalam kelas meliputi: pengajaran 

klasikal, kelompok dan individu. Akan tetapi dalam pembelajaran 

posisi guru masih terlalu banyak berdiri di depan kelas dan guru 

masih kurang merata dalam melakukan kontak pandang dengan 

seluruh siswa. 

Pada siklus II dan III terjadi peningkatan ketercapaian deskriptor 

oleh guru. Guru memperoleh skor 3 (tiga) pada indikator 

mengadakan variasi gaya mengajar. Posisi guru pada siklus II dan III 

sudah merata, tidak hanya berdiri di depan kelas. Akan tetapi, guru 

masih kurang merata dalam melakukan kontak pandang dengan 

seluruh siswa. Guru terlalu fokus pada siswa yang sering membuat 

kegaduhan karena khawatir jika tidak diawasi secara ketat siswa 

dapat membuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya 

pembelajaran.  

Meskipun ada deskriptor yang belum terlaksana dengan optimal, 

keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilaksanakan 

guru secara umum termasuk kategori baik.  Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas dan keras, posisi guru bervariasi dan 

adanya variasi kegiatan dalam kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Rusman (2013: 71) yang menyatakan bahwa keterampilan 

menggunakan variasi yaitu keterampilan untuk memberikan stimulus 

pembelajaran secara bervariasi, baik melalui penggunaan 

multimedia, multimetode maupun multisumber secara bervariasi 

sehingga pembelajaran tidak monoton hanya terfokus pada satu 

kegiatan saja. 

Sependapat dengan Rusman, Sutikno (2013: 73) menyatakan 

bahwa guru sebaiknya malakukan variasi gaya dalam pembelajaran. 

Jika variasi dilakukan dengan baik, maka akan berguna dalam 

menarik dan mempertahankan minat serta semangat siswa dalam 

belajar. 

h. Menggunakan media Powerpoint 

Pada siklus I, guru mendapatkan skor 3 (tiga) dengan kategori 

baik pada indikator menggunakan media Powerpoint. Deskriptor 

yang tampak pada keterampilan ini antara lain, penggunaan media 

sudah disesuaikan dengan muatan  materi, media Powerpoint juga 

terlihat jelas oleh semua siswa, serta media Powerpoint 

memudahkan siswa dalam memahami materi Akan tetapi media 

Powerpoint khususnya video masih kurang menarik perhatian siswa. 

Terdapat beberapa siswa yang tampak jenuh ketika guru 

menayangkan video dalam slide Powerpoint pada siklus I karena 

gambar dalam video kurang berwarna dan sebelumnya siswa sudah 

pernah menontonnya di televisi. 
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Guru berusaha memperbaiki media Powerpoint pada siklus II 

dan siklus III sehingga guru memperoleh skor 4 (empat) dengan 

kategori sangat baik. Pada siklus II dan siklus III guru sudah 

membuat media Powerpoint yang sesuai dengan muatan materi, 

terlihat jelas oleh semua siswa, memudahkan siswa dalam 

memahami materi dan menarik perhatian siswa. Media Powerpoint 

adalah media yang bersifat multimedia yaitu gabungan dari berbagai 

unsur media seperti teks, gambar, animasi, video dan lain-lain. 

Menurut Munadi (2013: 150) media Powerpoint mempunyai 

kemampuan dalam mengakomodasi siswa sesuai dengan modalitas 

belajarnya, terutama bagi mereka yang memiliki tipe visual, auditif, 

kinestetik atau yang lainnya.  

Dalam penggunaan media Powerpoint, guru berusaha menarik 

minat siswa dengan rangsangan berupa gambar dan suara yang 

diolah menjadi media yang menarik untuk belajar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Arsyad (2013: 9) semakin banyak alat indera yang 

digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar 

kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan 

dalam ingatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan media 

Powerpoint. 

i. Membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

Pada indikator membimbing siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint pada pelaksanaan siklus I guru mendapatkan skor 1 
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(satu) dengan kategori kurang. Deskriptor yang tampak yaitu 

sebelum menayangkan video dalam slide Powerpoint guru meminta 

siswa untuk tidak gaduh dalam menyimak video. Akan tetapi guru 

belum memberikan penjelasan secara umum tentang slide 

Powerpoint yang akan ditayangkan. Dalam penayangan video juga 

ada beberapa siswa yang gaduh tetapi guru tetap melanjutkan 

pemutaran video sehingga siswa yang lain kurang berkonsentrasi 

ketika mengamati tayangan video. 

Pada pelaksanaan siklus II, indikator membimbing siswa dalam 

menyimak slide Powerpoint guru mendapatkan skor 2 (dua) dengan 

kategori cukup. Deskriptor memberikan penjelasan secara umum 

mengenai slide Powerpoint yang ditayangkan yang belum nampak 

pada siklus I sudah nampak atau dilaksanakan pada siklus II. Akan 

tetapi guru masih belum optimal dalam menegur siswa yang tidak 

menyimak slide Powerpoint dan membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyimak slide Powerpoint. 

Guru terus memperbaiki praktik pembelajarannnya, sehingga 

pada siklus III indikator membimbing siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint mendapat skor 3 (tiga) dengan kategori baik. Deskriptor 

yang belum tampak pada siklus III adalah membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyimak slide Powerpoint. Hal ini 

terjadi karena guru merasa siswa tidak mengalami kesulitan ketika 

menyimak slide Powerpoint. Ketika guru selesai menjelaskan materi 
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dengan menggunakan slide Powerpoint, guru bertanya “Adakah 

diantara kalian yang belum paham?” siswa menjawab “ Tidak bu”. 

Sehingga guru terus melanjutkan pembelajaran. Pada siklus III guru 

sudah menegur siswa yang tidak menyimak slide Powerpoint dengan 

cara mendekatinya dan meminta untuk tidak gaduh. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sanjaya (2011: 44) yang menyatakan bahwa guru 

harus menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannnya manakala terjadi hal-hal yang dapat 

menggangggu suasana pembelajaran.  

Guru perlu membimbing siswa dalam pembelajaran karena guru 

yang profesional berperan sebagai pengarah, pembimbing, pemberi 

kemudahan dengan menyediakan berbagai fasilitas belajar, pemberi 

bantuan bagi siwa yang mengalami kesulitan belajar, dan pencipta 

kondisi yang merangsang dan menantang siswa untuk berpikir (Uno, 

2008: 17). 

j. Menerapkan model Treffinger 

Pada siklus I, indikator menerapkan model Treffinger guru 

memperoleh skor 2 (dua) dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tampak yaitu guru sudah menerapkan langkah-langkah model 

pembelajaran sesuai dengan urutan yang tepat dan sudah 

membimbing siswa dalam menggunakan model Treffinger. Akan 

tetapi, guru belum memberikan penjelasan kepada siswa sebelumnya 

bahwa pada hari itu akan melaksanakan pembelajaran dengan 
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menggunakan model Treffinger. Guru juga masih belum optimal 

dalam mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

Pada siklus II guru memperoleh skor 3 (tiga) pada indikator 

menerapkan model Treffinger. Guru sudah menyampaikan kepada 

siswa bahwa pada hari itu akan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Treffinger. Guru juga sudah menjelaskan 

kepada siswa langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model Treffinger. Akan tetapi guru belum menyajikan informasi 

yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Hanya beberapa siswa 

saja yang nampak kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. 

Guru memperbaiki praktik pembelajaran pada siklus III 

sehingga guru memperoleh skor 4 (empat) dengan kategori sangat 

baik. Guru berusaha menyajikan informasi yang mendorong siswa 

untuk berpikir kreatif dengan menyajikan banyak video dalam slide 

Powerpoint sehingga dengan mengamati video tersebut siswa 

mampu untuk mengkontruksi sendiri pengetahuannya mengenai 

materi tentang masalah sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Uno 

(2008: 16) yang menyatakan bahwa guru wajib memperhatikan dan 

memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dengan 

praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Sependapat dengan Uno, Winataputra (2008: 6.6) menyatakan 

bahwa sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman dan 
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pengetahuan, siswa mengkontruksi sendiri atau membangun 

pengetahuannya sendiri terhadap fenomena yang ditemui dengan 

menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang 

dimiliki. 

k. Membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

Pada pelaksanaan siklus I, indikator membimbing diskusi 

kelompok kecil guru memperoleh skor 3 (tiga) dengan kategori baik. 

Guru sudah memberikan petunjuk mengenai tugas masing-masing 

kelompok diskusi, guru juga memberikan waktu dan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan gagasannya dalam diskusi 

kelompok. Guru sudah baik dalam membimbing diskusi kelompok 

yang mengalami kesulitan dengan memberikan pengarahan-

pengarahan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Akan 

tetapi, guru masih kurang dalam menindaklanjuti hasil diskusi. 

Pada siklus II indikator membimbing diskusi kelompok kecil 

guru masih mendapat skor 3 (tiga). Keterampilan guru dalam 

menindaklanjuti hasil diskusi masih belum optimal.  Guru belum 

menindaklanjuti hasil diskusi semua kelompok, hanya 

menindaklanjuti hasil kelompok yang berani maju 

mempresentasikan hasil kerjanya. Sehingga pada siklus II ini tidak 

terjadi peningkatan dibandingkan pada siklus I. Sementara pada 

siklus III guru memperoleh skor 4 (empat), guru telah mampu 

menindaklanjuti hasil diskusi kelompok secara optimal dengan 
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meminta semua perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya dan kelompok lain menanggapi jawaban 

kelompok presentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Aqib (2013: 

91) yang menyatakan bahwa keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan 

membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil 

dengan efektif. Penggunaaan kelompok kecil memungkinkan siswa 

untuk: (1) berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan 

masalah; (2) meningkatkan pemahaman atas masalah penting; (3) 

meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan; (4) mengembangkan kemampuan berpikir dan 

berkomunikasi; serta (5) membina kerjasama yang sehat, kelompok 

yang kohesif dan bertanggungjawab. 

Taufiq (2010: 1.30) menyatakan bahwa anak usia sekolah dasar 

harus diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok kecil, dan 

guru menciptakan kemudahan diskusi diantara anak dengan jalan 

memberi komentar dan dukungan atas pendapat dan gagasan anak.  

l. Melakukan pengelolaan kelas 

Pada pelaksanaan siklus I, indikator melakukan pengelolaan 

kelas guru memperoleh skor 2 (dua) dengan kategori cukup. Pada 

saat pembelajaran guru selalu berkeliling memantau kerja siswa baik 

dalam diskusi kelompok maupun pengerjaan soal evaluasi. Guru 

juga menegur siswa yang tidak mematuhi aturan misalnya menegur 
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siswa yang mencontek ketika mengerjakan soal evaluasi. Akan tetapi 

dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan yaitu guru masih 

belum mampu menciptakan kondisi kelas yang baik. Pada saat 

pembelajaran masih ada siswa yang tampak menggangu temannya 

dan membuat kegaduhan. Guru juga belum mengelola waktu sesuai 

dengan rencana pembelajaran karena guru terlambat masuk ke dalam 

kelas.  

Pada siklus II guru masih mendapatkan skor 2 (dua) dengan 

kategori cukup pada indikator melaksanakan pengelolaan kelas. 

Permasalahan yang sama pada siklus I terjadi pada siklus II. Guru 

masih belum mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. 

Guru sudah menegur siswa yang membuat kegaduhan tetapi masih 

kurang optimal. Masih ada beberapa siswa yang membuat 

kegaduhan sehingga kondisi kelas kurang kondusif. Sementara pada 

siklus III guru mendapatkan skor 3 (tiga), guru telah lebih tegas 

dalam menegur siswa yang tidak mematuhi aturan akan tetapi guru 

masih belum optimal dalam menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif.  Meskipun sudah ditegur, masih ada 2 siswa yang 

membuat kegaduhan di kelas sehingga mengganggu proses 

pembelajaran.  

Guru perlu meningkatkan keterampilan pengelolaan kelasnya 

karena keterampilan pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

yang mendasar. Menurut Sudjana (dalam Uno, 2008: 28) guru 
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mempunyai tanggungjawab untuk mengelola kelas dan memimpin 

siswa dalam belajar dengan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. 

Menurut Rusman (2012: 90) komponen-komponen dalam 

mengelola kelas yaitu (1) keterampilan yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti 

menunjukkkan sikap tanggap, memberikan perhatian, memusatkan 

perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur 

siswa apabila siswa melakukan tindakan menyimpang dan 

memberikan penguatan, (2) keterampilan yang berhubungan dengan 

pemngembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan 

respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan 

maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

m. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

Pada siklus I indikator memberikan penguatan pada siswa 

terhadap hasil kerjanya guru memperoleh skor 2 (dua) dengan 

kategori cukup. Pada proses pembelajaran guru sudah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal dan disampaikan dengan bahasa 

yang padat, singkat dan jelas, seperti “ Bagus, Pintar!”. Akan tetapi 

guru masih kurang dalam memberikan penguatan non verbal 

(gerakan, pendekatan, simbol/benda), penguatan juga belum 
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diberikan secara menyeluruh kepada semua siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran.  

Pada siklus II guru memperoleh skor 3 (tiga). Guru sudah 

memberikan penguatan non verbal berupa senyuman dan tepuk 

tangan. Akan tetapi penguatan belum diberikan secara menyeluruh 

bagi semua siswa. Guru hanya memberikan penguatan kepada 

beberapa siswa yang aktif. 

Pada siklus III guru mendapatkan skor 4 (empat). Guru berusaha 

memancing keaktifan semua siswa dengan memberikan motivasi dan 

penguatan berupa hadiah bagi kelompok terbaik. Guru sudah 

memberi penguatan secara menyeluruh bagi semua siswa dengan 

melaksanakan tepuk tangan bersama setelah semua perwakilan 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Sehingga siswa menjadi 

lebih termotivasi dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Aqib (2013: 85-86) yang menyatakan bahwa penguatan 

adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Seorang 

guru perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena 

penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya. 

Dengan memperoleh penegasan (balikan) tentang jawaban yang 

dipandang berhasil, siswa terdorong untuk meneruskan kegiatan 

belajarnya. Kegiatan belajar yang didorong oleh keberhasilan 
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menimbulkan kepuasan dan percaya diri. Perilaku yang mebdapat 

tanggapan positif cenderung akan timbul berulang-ulang apabila 

siswa menghadapi situasi yang sama (Uno, 2008: 46). 

n. Menutup pelajaran 

Pada pelaksanaan siklus I, indikator menutup pelajaran guru 

memperoleh skor 3 (tiga) dengan kategori baik. Pada kegiatan 

menutup pelajaran guru bersama-sama dengan siswa membuat 

simpulan kemudian guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan dengan membagikan lembar soal evaluasi pada 

masing-masing siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

evaluasi, guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. Akan tetapi dalam kegiatan menutup 

pelajaran guru belum memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran.  

Pada pelaksanaan siklus II guru masih mendapatkan skor 3 

(tiga). Guru masih belum memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran. Pada siklus III guru mendapatkan skor 4 

(empat) dengan kategori sangat baik. Guru sudah memberikan 

umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan 

meminta siswa untuk menerapkan pemecahan masalah sosial yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai denagn 

pendapat Supriyadi (2012: 122) yang menyatakan bahwa 
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keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan 

merangkum inti pelajaran pada akhir setiap penggal kegiatan. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Aqib (2013: 89-90) 

yang menyatakan bahwa komponen-komponen dari keterampilan 

menutup pelajaran yaitu 1) meninjau kembali, dengan cara 

merangkum atau membuat ringkasan; (2) mengadakan evaluasi 

penguasaan siswa dan (3) memberikan tindak lanjut. 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint ini dikuatkan oleh pendapat 

Turney (dalam Anitah, 2008: 7.2 ) yang menyatakan terdapat 8 

keterampilan dasar mengajar yang berperan penting dalam 

menentukan keberhasilan pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, 

memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka 

dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan 

perorangan.Guru melaksanakan keterampilan dasar mengajar 

tersebut dalam pembelajaran sehingga meningkatkan partisipasi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan hasil 

belajarnya. 
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4.2.1.2. Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui 

Model Treffinger Berbantuan Media Powerpoint 

Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint dari siklus I, siklus II, dan 

siklus III dapat dilihat pada tabel 4.19 dan diagram pada gambar 4.26. 

Tabel 4.19 

Rekapitulasi Data  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II 

dan Siklus III 

 

No 

 

Indikator Aktivitas Siswa 

Menggunakan Model Treffinger 

Berbantuan Media Powerpoint 

 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Kesiapan belajar siswa 3, 19 3,21 3,69 

2 Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 2, 19 2,78 3,15 

3 
Kemampuan bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru 
1, 58 2,34 2,77 

4 
Kemampuan siswa dalam menyimak slide 

Powerpoint 
2, 42 3,08 3,69 

5 Antusias dalam pembentukan kelompok 3,03 3,69 3,69 

6 
Kemampuan siswa mendiskusikan 

permasalahan 
2, 23 2,73 3,23 

7 
Kemampuan siswa mengidentifikasi 

masalah 
2, 23 2,73 3,23 

8 
Kemampuan siswa menerapkan 

pemecahan masalah 
2, 19 3,13 3,35 

9 
Keberanian mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 
2, 38 2,82 3,08 

10 
Memberikan tanggapan terhadap hasil 

kerja/laporan kelompok lain 
1,92 2,21 2,88 

11 Kemampuan mengerjakan soal evaluasi 3,0 3,0 3,54 

 Jumlah skor 26,36 31,72 36,30 

 Rata-rata skor 2,39 2,88 3,3 

 Presentase keberhasilan 59 % 72 % 82,5 % 

 Kriteria Cukup Baik 
Sangat 

Baik 
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Gambar 4.26 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II 

dan Siklus III. 

 

Keterangan indikator: 

1. Kesiapan belajar siswa 

2. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

3. Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

4. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

5. Antusias dalam pembentukan kelompok 

6. Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan 

7. Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah 

8. Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah 

9. Keberanian mempresentasikanhasil kerja kelompok 

10. Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja/laporan kelompok lain 

11. Kemampuan mengerjakan soal evaluasi 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran 

IPS melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint, skor rata-
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rata aktivitas siswa mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. 

Peningkatan tersebut terjadi karena guru senantiasa memperbaiki 

kekurangan yang terjadi pada setiap pembelajaran sehingga pembelajaran 

berikutnya lebih berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas siswa yang terus meningkat. 

Aktivitas merupakan asas terpenting dalam belajar. Belajar adalah 

aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil 

interaksinya dengan lingkungan sekitar. Menurut Rohani (2010: 8) 

belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Pada saat siswa aktif jasmaninya dengan 

sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya.  

Secara keseluruhan aktivitas siswa dari siklus I, siklus II dan siklus 

III selalu mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada aktivitas 

siswa siklus I memperoleh rata-rata skor sebesar 2,39 dengan persentase 

keberhasilan 59% termasuk kategori cukup. Pada siklus II terjadi 

peningkatan rata-rata skor menjadi 2,88 dengan persentase keberhasilan 

72% dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III, terjadi peningkatan 

kembali dengan rata-rata skor 3,3 persentase keberhasilan 82,5% 

termasuk kategori sangat baik. 

Peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklus ditandai dengan 

peningkatan ketercapaian indikator di setiap siklusnya. Paparan 

peningkatan aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 
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a. Kesiapan belajar siswa 

Indikator kesiapan belajar siswa pada siklus I memperoleh rata-

rata skor 3,19; pada siklus II memperoleh rata-rata skor 3,21 dan 

pada siklus III memperoleh rata-rata skor 3,69. Sebagian besar siswa 

telah siap belajar. Siswa datang tepat waktu dengan memasuki kelas 

sebelum pelajaran dimulai, siswa menempati tempat duduk masing-

masing dengan rapi, siswa berdoa sebelum memulai pelajaran dan 

siswa menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar. Persiapan 

siswa pada saat akan memulai pelajaran membaik di setiap siklusnya 

dan dapat dikategorikan sangat baik pada siklus III. Cronbach 

(dalam Sutikno, 2013: 5) menyatakan bahwa untuk dapat melakukan 

perbuatan belajar dengan baik, anak atau individu perlu memiliki 

kesiapan baik fisik maupun psikis. 

Untuk memiliki kesiapan, siswa selalu dikondisikan untuk siap 

mengikuti pembelajaran oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rusman (2013: 67) yang menyatakan bahwa guru harus terampil 

dalam membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

belajar.  
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Kesiapan belajar siswa erat kaitannya dengan kondisi siswa saat 

akan mengikuti pembelajaran, kondisi tersebut ialah emotional 

activities. Emotional activities menurut pendapat Diedrich (dalam 

Rohani, 2010: 10-11) misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, atau gugup. 

b. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran pada 

siklus I diperoleh skor rata-rata 2,19; pada siklus II diperoleh skor 

rata-rata 2,78 dan pada siklus III diperoleh skor rata-rata 3, 15. 

Deskriptor yang dinilai yaitu siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir, siswa terlibat mencari informasi yang akan 

dipelajari, siswa memperhatikan penjelasan guru selama 

pembelajaran dan siswa aktif bertanya dan mengajukan pendapat. 

Dari semua deskriptor, kegiatan bertanya dan  mengajukan pendapat 

yang masih terlihat kurang. Namun setelah diadakan perbaikan di 

setiap siklus, rata-rata skor dapat meningkat.  

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat penting. Uno 

(2008: 46) menyatakan keterlibatan berarti siswa ikut memberikan 

respons dalam pikiran mereka atau menunjukkannya melalui 

kegiatan jasmani. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran termasuk visual, motor 

dan oral activities. Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2010: 10-11) 

visual activities misalnya membaca, memperhatikan gambar, 



273 
 

 
 

demonstrasi, dan percobaan. Motor activities misalnya melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, bermain, atau berkebun dan oral 

activities misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

c. Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan 

Aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 1,58; pada siklus II memperoleh 

skor 2,34 dan pada siklus III memperoleh skor 2,77. Dalam indikator 

ini, siswa awalnya sebagian besar pasif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Hanya beberapa siswa yang tampak 

mendominasi.  Namun guru mendorong siswa untuk berani bertanya 

dan menjawab pertanyaan dengan memberikan penguatan kepada 

siswa. Selain itu peningkatan kemampuan siswa dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan disebabkan oleh meningkatnya kemampuan 

guru dalam bertanya dengan menggunakan kalimat yang jelas dan 

mudah dipahami siswa.  Hal ini sesuai dengan pendapat Marno 

(2010: 124-128) yang menjelaskan bahwa guru harus 

memperhatikan komponen-komponen berikut dalam bertanya, yaitu: 

( l ) kejelasan dan kaitan pertanyan; (2) kecepatan dan selang waktu; 

(3) arah dan distribusi penunjukan; (4) teknik penguatan; (5) teknik 

menuntun; (6) teknik menggali; (7) pemusatan; dan (8) pindah gilir. 
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Kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

termasuk dalam oral dan mental activities. Menurut Diedrich (dalam 

Rohani, 2010: 10-11) oral activities misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. Mental activities 

misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan dan membuat keputusan. 

d. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

Aktivitas siswa dalam menyimak slide Powerpoint pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,42; pada siklus II memperoleh rata-rata 

skor 3,08; dan pada siklus III kembali meningkat dengan 

memperoleh rata-rata skor 3,69. Deskriptor yang dinilai yaitu siswa 

memperhatikan slide Powerpoint yang ditayangkan guru, siswa tidak 

membuat keributan selama slide Powerpoint ditayangkan, siswa 

duduk rapi di tempat duduk dan siswa dapat menjelaskan isi slide 

Powerpoint. Sebagian besar siswa sudah memenuhi keempat 

deskriptor. Media Powerpoint termasuk media yang bersifat 

multimedia, yaitu gabungan dari berbagai unsur media, seperti teks, 

gambar, animasi, video, dan lain-lain. Peningkatan keterampilan 

siswa dalam menyimak slide Powerpoint meningkat seiring 

disempurnakannya media Powerpoint yang dibuat guru. Guru 

menambahkan banyak gambar dan video dalam slide Powerpoint 

sehingga lebih menarik dan meningkatkan pemahaman siswa 
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terhadap materi yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dale 

dalam Asyhar (2012: 49) yang menyatakan bahwa semakin konkret 

media yang digunakan guru maka semakin tinggi kemampuan 

pemahaman materi siswa. 

Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint termasuk 

ke dalam visual activities dan listening activities. Menurut Diedrich 

(dalam Rohani, 2010: 10-11) visual activities misalnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, dan percobaan. Sedangkan 

listening activities misalnya mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, dan pidato. 

e. Antusias dalam pembentukan kelompok 

Keantusiasan siswa dalam pembentukan kelompok cukup 

tinggi. Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata skor 3,03; pada 

siklus II dan siklus III siswa memperoleh rata-rata skor 3,69. Siswa 

tampak antusias dalam pembentukan kelompok terlihat dari sebagian 

besar siswa memenuhi keempat deskriptor yaitu siswa gembira 

dalam pembentukan kelompok, siswa tertib dalam pembentukan 

kelompok, siswa menerima semua anggota kelompoknya dan siswa 

tenang dalam berkelompok.   

Hubungan antara siswa dengan siswa sangat mempengaruhi 

proses belajar siswa, oleh karena itu guru perlu membina semua 

siswa berupa pembimbingan dan penyuluhan agar setiap siswa dapat 

berinteraksi dengan baik (Sutikno, 2013: 24). 
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 Menurut Aqib (2013: 91) Penggunaaan kelompok kecil 

memungkinkan siswa untuk (1) berbagi informasi dan pengalaman 

dalam memecahkan masalah; (2) meningkatkan pemahaman atas 

masalah penting; (3) meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan 

dan pengambilan keputusan; (4) mengembangkan kemampuan 

berpikir dan berkomunikasi; serta (5) membina kerjasama yang 

sehat, kelompok yang kohesif dan bertanggungjawab). 

Keantusiasan siswa dalam pembentukan kelompok termasuk 

dalam mental and emotional activities. Menurut Diedrich (dalam 

Rohani, 2010: 10-11) Mental activities misalnya menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisi, melihat hubungan dan 

membuat keputusan. Emotional activities misalnya menaruh minat, 

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

gugup. 

f. Kemampuan siswa mendiskusikan permasalahan 

Indikator kemampuan  siswa mendiskusikan permasalahan  pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 2,23; pada siklus II memperoleh 

rata-rata skor 2,73 dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 

3,23. Deskriptor yang dinilai yaitu siswa berusaha untuk memahami 

permasalahan dengan baik dan benar, siswa memahami 

permasalahan sesuai dengan kemampuannya, siswa berdiskusi 

dengan teman satu kelompok dalam memahami permasalahan dan 

berusaha mencari pemecahan masalah bersama kelompok. 
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Kemampuan mendiskusikan masalah meningkat dari siklus ke 

siklus seiring disempurnakannya praktik pembelajaran oleh guru. 

Guru memperbaiki media Powerpoint dengan menampilkan contoh-

contoh nyata melalui gambar dan video sehingga menarik perhatian 

siswa dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap masalah yang 

disajikan. Guru juga menjelaskan pelaksanaan model Treffinger dan 

membimbing siswa ketika diskusi kelompok sehingga kemampuan 

siswa dalam mendiskusikan masalah dengan menggunakan model 

Treffinger dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Aqib 

(2013: 91) yang menyatakan bahwa keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara untuk memfasilitasi 

sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. 

Keterampilan mendiskusikan permasalahan termasuk ke dalam 

mental, emotionl and listening activities. Menurut Diedrich (dalam 

Rohani, 2010: 10-11) Mental activities misalnya menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisi, melihat hubungan dan 

membuat keputusan. Emotional activities misalnya menaruh minat, 

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

gugup. Sedangkan listening activities misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan,diskusi, musik, atau pidato. 

g. Kemampuan siswa mengidentifikasi masalah 

Indikator kemampuan siswa mengidentifikasi masalah pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 2,23; pada siklus II memperoleh 
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rata-rata skor 2,73 dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 

3,23. Deskriptor yang dinilai yaitu sungguh-sungguh dalam 

merencanakan pemecahan masalah, merencanakan masalah sesuai 

dengan masalah yang diberikan, cermat dan teliti dalam 

merencanakan masalah dan berdiskusi dengan teman satu kelompok 

dalam merencanakan pemecahan masalah.  

Sebagian besar siswa sudah cukup baik dalam mengidentifikasi 

masalah. Siswa mengidentifikasi masalah dengan melihat contoh-

contoh nyata yang ditampilkan dalam slide Powerpoint. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sumaatmadja (2007: 1.23) yang 

menyatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan IPS, yaitu adanya perubahan perilaku sosial siswa ke 

arah yang lebih baik. Perilaku itu meliputi aspek-aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Peningkatan perilaku kognitif tidak hanya 

terbatas semakin meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan 

meliputi nalar sosial dan kemampuan mencari alternatif-alternatif 

pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu materi yang dibahas pada 

pendidikan IPS tidak hanya terbatas pada kenyataan, fakta dan data 

sosial, melainkan juga mengangkat masalah sosial yang terjadi 

sehari-hari. 

Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah termasuk 

dalam oral, mental and listening activities. Menurut Diedrich (dalam 

Rohani, 2010: 10-11) oral activities misalnya menyatakan, 
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merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, atau interupsi. Mental activities 

misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan dan membuat keputusan. Sedangkan listening 

activities misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, atau pidato. 

h. Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah 

Indikator kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah  

pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,19; pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 3,13 dan pada siklus III memperoleh rata-

rata skor 3,35. Deskriptor yang dinilai yaitu menerapkan pemecahan 

masalah dengan baik dan benar, cermat dan teliti dalam menerapkan 

pemecahan masalah, sesuai dengan tahapan yang diberikan dan 

penerapan pemecahan masalah dapat mengatasi masalah yang 

diberikan.  

Kemampuan siswa dalam menerapkan pemecahan semakin 

membaik dari siklus ke siklus. Sebagian besar siswa sudah mampu 

menerapkan pemecahan masalah dengan baik dan benar. Hal ini 

sesuai dengan tujuan mata pelajaran IPS yang dikemukakan oleh 

Bruce Joyce (dalam Sardjiyo, 2008: 4.47) yaitu  IPS berfungsi 

sebagai pendidikan intelektual (Intellectual education),  dengan 

adanya IPS siswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah 

dengan menggunakan ilmu sosial sebagai alat. 
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Model Treffinger juga dinilai mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sarson (dalam Huda, 2013: 320) yang menyatakan bahwa 

karakteristik yang paling dominan dari model pembelajaran 

Treffinger adalah upayanya dalam mengintegrasikan dimensi 

kognitif dan afektif siswa untuk mencari arah-arah penyelesaian 

yang akan ditempuhnya untuk memecahkan permasalahan. 

Kemampuan siswa menerapkan pemecahan masalah termasuk 

ke dalam oral, mental and listening activities. Menurut Diedrich 

(dalam Rohani, 2010: 10-11) oral activities misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, atau interupsi. Mental activities 

misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan dan membuat keputusan. Sedangkan listening 

activities misalnya mendengarkan uraian, percakapan,diskusi, musik, 

atau pidato. 

i. Keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya pada siklus I memperole rata-rata skor 2,38; pada 

siklus II memperoleh rata-rata skor 2,82; dan pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,08. Deskriptor yang dinilai yaitu siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, siswa 

percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok, siswa 
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menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya, dan siswa bertanggungjawab terhadap hasil 

kerja kelompok.  

Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok terus 

meningkat dari siklus ke siklus karena guru memberikan penguatan 

baik verbal maupun non verbal pada siswa yang berani 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Aqib (2013: 85-86) yang menyatakan bahwa seorang guru 

perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena penguatan 

merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya. 

Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

termasuk  ke dalam visual, mental and oral activities. Menurut 

Diedrich (dalam Rohani, 2010: 10-11) visual activities misalnya 

membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, atau percobaan. 

Mental activities misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan dan membuat keputusan. oral 

activities misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

atau interupsi. 

j. Memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain 

Aktivitas siswa memberi tanggapan terhadap hasil kerja 

kelompok lain pada siklus I memperoleh rata-rata skor 1,92; pada 
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siklus II memperoleh rata-rata skor 2,21 dan pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 2,88. Siswa memang mendengarkan 

dengan seksama dan tenang ketika kelompok lain mempresentasikan 

hasil kerjanya. Akan tetapi siswa kurang antusias dalam menanggapi 

presentasi kelompok lain baik itu memberikan pendapat atau 

memberikan solusi permasalahan. Hanya sedikit siswa yang berani 

menanggapi presentasi kelompok lain. Namun selalu ada 

peningkatan skor rata-rata memberikan tanggapan terhadap hasil 

kerja kelompok lain di setiap siklusnya. Hal ini terjadi karena guru 

selalu mendorong siswa untuk memberikan pendapat dengan 

menciptakan rasa nyaman bagi siswa. Guru juga membimbing siswa 

untuk bersama-sama melakukan konfirmasi terhadap hasil kerja 

kelompok lain. 

Indikator memberikan tanggapan terhadap hasil kerja/laporan 

kelompok lain termasuk ke dalam visual, oral and listening 

activities. Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2010: 10-11) visual 

activities misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

atau percobaan. Oral activities misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, atau interupsi. Sedangkan listening activities 

misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, atau 

pidato. 
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k. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  pada 

siklus I dan siklus II memperoleh rata-rata skor 3,0; dan pada siklus 

III memperoleh rata-rata skor 3,54. Deskriptor yang dinilai yaitu 

siswa mengerjakan soal evaluasi dalam keadaan tenang, siswa 

mengerjakan soal secara mandiri, siswa tidak mengganggu teman 

lain, dan siswa mengumpulkan soal evaluasi tepat waktu. 

Sebagian besar siswa sudah baik dalam kemampuan 

mengerjakan soal evaluasi. Hanya ada beberapa siswa yang pada 

saat dijelaskan membuat kegaduhan sehingga tidak bisa mengerjakan 

soal evaluasi. Guru meningkatkan pengawasannya pada saat siswa 

mengerjakan soal evaluasi sehingga mengurangi kecurangan yang 

terjadi. Hal ini sesuai dengan pandapat Uno (2008: 26-28) yang 

menyatakan bahwa guru berperan sebagai evaluator belajar, dalam 

arti guru sebagai penilai yang objektif dan komprehensif. Sebagai 

evaluator, guru berkewajiban mengawasi, memantau proses 

pembelajaran siswa dan hasil belajar yang dicapainya. 

Kemampuan mengerjakan soal evaluasi termasuk ke dalam 

writing and mental activities. Menurut Diedrich (dalam Rohani, 

2010: 10-11) Writing activities misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, atau menyalin. Mental activities misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, atau mengambil keputusan. 
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4.2.1.3. Peningkatan Respon Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model 

Treffinger Berbantuan Media Powerpoint  

Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat 

mengadakan perbaikan berdasarkan respon siswa. 

Tabel 4. 20 

Rekapitulasi Data Respon Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Pertanyaan 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Apakah kalian senang dengan 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan tadi? 

 

100 % 0 % 100 % 0 % 100% 0 % 

2 Apakah pembelajaran tadi 

menyenangkan dan menarik? 

  

84,60% 15,40 % 91,30 % 8,70 % 92,30 % 7,70 

% 

3 Apakah dengan menggunakan 

model Treffinger tadi kalian 

mudah memahami materi yang 

diajarkan? 

 

84,60% 15,40 % 86,95 % 13,05 % 92,30 % 7,70 

% 

4 Apakah media Powerpoint tadi 

menarik untuk pembelajaran? 

 

80,07

% 

19,93 % 91,30 % 8,70 % 100 % 0 % 

5 Apakah kalian mau jika dalam 

pembelajaran selanjutnya 

menggunakan model Treffinger 

dan media Powerpoint seperti 

tadi? 

 

80,07

% 

19,93 % 86,95 % 13,05 % 96,15 % 3,85% 
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Gambar 4.27 Diagram Peningkatan Respon Siswa Siklus I, Siklus II 

dan Siklus III 

 

Dari tabel 4.20 dan diagram pada gambar 4.27, menunjukkan 

respon siswa terhadap pembelajaran IPS yang dilakukan mengalami 

peningkatan dari siklus ke siklus. Peningkatan ini terjadi karena selalu 

ada upaya guru untuk memperbaiki dan menyempurnakan praktik 

pembelajaran yang dilakukan. Peningkatan respon siswa ini juga tidak 

lepas dari semakin disempurnakannya media yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran pada setiap siklusnya. Guru 

menyempurnakan unsur multimedia pada media Powerpoint dengan 

menambahkan gambar dan video sehingga siswa menjadi lebih tertarik 

dan berdampak pada meningkatnya respon siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Penyempurnaan unsur multimedia tersebut mengacu pada 

pendapat Munadi (2013: 150) yang menyatakan bahwa salah satu aspek 

media yang diunggulkan mampu meningkatkan hasil belajar adalah 
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bersifat multimedia, yaitu gabungan dari berbagai unsur media, seperti 

teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain. 

 

4.2.1.4. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui 

Model Treffinger Berbantuan Media Powerpoint  

Pada penelitian ini, hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang 

diperoleh siswa setelah mengerjakan soal evaluasi yang dilaksanakan tiap 

siklus. Perolehan nilai yang didapat siswa dilihat apakah tuntas atau tidak 

tuntas dengan mengacu pada nilai ketuntasan yang ditentukan yaitu ≥67. 

Poerwanti (2008:6-16) menjelaskan bahwa nilai ketuntasan adalah nilai 

yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasan siswa terhadap 

kompetensi yang telah dikontrakkan dalam pembelajaran.  

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint dari siklus I, siklus II, 

dan siklus III dapat dilihat pada tabel 4.21 dan diagram  pada gambar 

4.28. 
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Tabel 4.21 

 Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa pada Pra Siklus, Siklus I,  

Siklus II dan Siklus III 

 

No. Keterangan  Prasiklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Rata-rata kelas 61,5 66,34 72,39 81,15 

2. Nilai tertinggi 78 95 95 100 

3. Nilai terendah 33 35 35 40 

4. Jumlah siswa tuntas 12 17 17 23 

5. Jumlah siswa tidak 

tuntas 
14 9 6 3 

6. Persentase siswa 

tuntas 
46,1 % 65,38 % 73,91 % 88,46 % 

7.  Persentase siswa tidak 

tuntas 
53,9 % 34,62 % 26,09 % 11,54 % 

8. 
Kriteria ketutasan 

belajar klasikal 

 (≥75% ) 

Tidak 

tuntas 

Tidak 

tuntas 

Tidak 

tuntas 

Tuntas 

 

 

 

         Gambar 4.28 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada  

Pra Sklus, Siklus I Siklus II dan Siklus III 
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 Dari tabel 4.21 dan diagram pada gambar 4.28, menunjukkan 

ketuntasan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Ketuntasan hasil 

belajar pada prasiklus yaitu 46,1%. Pada siklus I terjadi peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa menjadi  65,38%, pada siklus II kembali 

meningkat menjadi 73,91% dan pada siklus III ketuntasan hasil belajar 

siswa meningkat mencapai 88,46%. 

4.2.1.1.1. Prasiklus 

Data awal hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang yang diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus) yaitu skor 

rata-rata 61,5 dengan prosentase siswa yang tuntas sebanyak 46,1% dan 

siswa yang tidak tuntas sebanyak 53,9%. Dari 26 siswa, jumlah siswa 

tuntas sebanyak 12 siswa dan siswanya sebanyak 14 siswa tidak tuntas 

dari KKM. Nilai tertinggi yang didapat yaitu 78 dan nilai terendah 33. 

4.2.1.1.2. Siklus I 

Data hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

pada mata pelajaran IPS yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus 

I yaitu nilai terendah siswa adalah 35, nilai tertinggi 95 dengan rata- rata 

66,34. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa, dan siswa yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 9 siswa, dengan pencapaian ketuntasan 

klasikal hasil belajar sebesar 65,38%. Ketuntasan klasikal pada siklus I 

belum memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan hasil belajar yang 

ditetapkan yaitu minimal 75% siswa tuntas dari KKM. 
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4.2.1.1.3. Siklus II 

Data hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota 

Semarang pada mata pelajaran IPS yang diperoleh pada pelaksanaan 

tindakan siklus II yaitu nilai terendah siswa adalah 35, nilai tertinggi 95 

dengan rata- rata 72,39. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa, 

dan siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 6 siswa, dengan 

pencapaian ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 73,91%. Ketuntasan 

klasikal pada siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan 

ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan yaitu minimal 75% siswa tuntas 

dari KKM. 

4.2.1.1.4. Siklus III 

Data hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

pada mata pelajaran IPS yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus 

III yaitu nilai terendah siswa adalah 40, nilai tertinggi 100 dengan rata- 

rata 81,15. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 23 siswa, dan siswa 

yang belum memenuhi KKM sebanyak 3 siswa, dengan pencapaian 

ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 88,46%. Ketuntasan belajar 

klasikal siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang pada siklus III 

telah memenuhi indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal yang direncanakan oleh peneliti pada perencanaan penelitian yaitu 

minimal 75% siswa tuntas dari KKM. 
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4.2.1.5. Peningkatan Ketercapaian Karakter Siswa dalam Pembelajaran IPS 

melalui Model Treffinger Berbantuan Media Powerpoint  

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint merupakan suatu nilai 

ketercapaian karakter yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Ada 5 

karakter yang diamati yaitu komunikatif,  tanggung jawab, disiplin, peduli 

dan jujur. Data penilaian karakter yang diperoleh tiap siklus adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.22 

Rekapitulasi Data Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I, Siklus II 

dan Siklus III 

 

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Komunikatif 2,07 2,48 2,69 

2 Tanggung jawab 2,03 2,26 2,38 

3 Disiplin 2,38 2,61 2,81 

4 Peduli  2,03 2,09 2,35 

5 Jujur 2,07 2,52 2,77 

Jumlah skor 10,61 11,96 13,00 

Rata-rata skor 2,12 2,39 2,60 

Persentase 70 % 79 % 87 % 

Kategori Baik Baik Sangat baik 
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Gambar 4.29 Diagram Peningkatan Ketercapaian Karakter Siswa 

Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

 

Dari tabel 4.22 dan diagram pada gambar 4.29 menunjukkan bahwa 

karakter siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint yang dilakukan mengalami peningkatan 

dari siklus ke siklus. Peningkatan ini terjadi karena selalu ada upaya guru 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan praktik pembelajaran yang 

dilakukan.  
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Sesuai dengan hasil penelitian, pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus III dapat disimpulkan baik. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

dikategorikan sangat baik, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

dikategorikan sangat baik didukung dengan respon siswa yang baik 

terhadap pembelajaran, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

materi permasalahan sosial  di daerah sangat baik dengan ketuntasan 

klasikal 88,46% dan rata-rata kelas 81,15 didukung dengan ketercapaian 

karakter siswa dengan kategori sangat baik. Indikator keberhasilan 

pembelajaran di siklus III sudah tercapai, maka kegiatan pembelajaran 

pada siklus III dirasa cukup dan penelitian berhenti di siklus III. 

Peningkatan kualitas pembelajaran IPS ini terjadi karena guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran telah menggunakan model 

pembelajaran dan media yang tepat dan disempurnakan tiap siklusnya. 

Model Treffinger berbantuan media Powerpoint mampu membantu siswa 

untuk berpikir kreatif dalam menghadapi masalah. Guru menyajikan 

fakta-fakta penting melalui media Powerpoint lalu memunculkan 

berbagai gagasan dari siswa dan memilih solusi yang tepat untuk 

kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Peningkatan kualitas pembelajaran ini juga tidak lepas dari semakin 

disempurnakannya media yang digunakan guru untuk menyampaikan 

materi pelajaran pada setiap siklusnya. Guru menyempurnakan unsur 

multimedia pada media Powerpoint dengan menambahkan gambar dan 

video sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan berdampak pada 
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meningkatnya respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penyempurnaan unsur multimedia tersebut mengacu pada pendapat 

Munadi (2013: 150) yang menyatakan bahwa salah satu aspek media 

yang diunggulkan mampu meningkatkan hasil belajar adalah bersifat 

multimedia, yaitu gabungan dari berbagai unsur media, seperti teks, 

gambar, animasi, video, dan lain-lain. 

Temuan hasil penelitian yang telah dipaparkan didukung oleh 

pendapat dari Anitah (2008: 2.19) yang menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. 

Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau 

perolehan perilaku yang baru dari siswa yang sifatnya menetap, 

fungsional, positif dan disadari. 

 

4.3.  UJI HIPOTESA 

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaprkan dapat disimpulkan bahwa penerapan model Treffnger 

berbantuan media Powerpoint dapat meningkatkan kulitas pembelajaran 

yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS di kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. 

Dengan demikian hipotesa yang diajukan terbukti kebenarannya. 
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4.4. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada pembelajaran 

IPS di kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan model Treffinger berbantuan media Powerpoint efektif 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Implikasi hasil penelitian ini 

mencakup tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis dan 

implikasi pedagogis. 

Implikasi teoritis dalam penelitian menggunakan model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint adalah keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian yang telah 

dilaksanakan membuktikan bahwa model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu 

guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya 

untuk perbaikan kualitas pendidikan.  

Implikasi pedagogis dari penelitian ini merupakan kaitan antara 

hasil penelitian dengan kegiatan pembelajaran. Guru dituntut untuk 

mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan guru menurut 

Uno (2008: 26-28), antara lain sebagai pemimpin belajar, fasilitator 
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belajar, moderator belajar, motivator belajar, dan evaluator belajar. 

Selain itu guru juga menjadi guru yang profesional dengan menerapkan 4 

kompetensi guru yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan 

kepribadian (Satori, 2008: 1.18). Guru harus mampu melaksanakan 

peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang 

pendidikan.  

Sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint efektif diterapkan dalam 

pembelajaran IPS karena terbukti mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, 

baik oleh guru maupun pengembang pendidikan lainnya. Sehingga 

kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Sesuai dengan hasil penelitian pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas IV SDN 

Mangunsari Kota Semarang dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

dapat meningkatkan keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil observasi pada siklus I diperoleh data keterampilan guru dalam 

mengajar memperoleh skor 33 dengan rata-rata skor 2,35 yang 

tergolong dalam kriteria cukup. Pada pelaksanaan tindakan siklus II 

diperoleh skor 45 dengan rata-rata 3,21 termasuk dalam kategori 

baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III keterampilan guru 

meningkat dengan skor 52 atau rata-rata skor 3,71 termasuk dalam 

kategori sangat baik. Keterampilan guru telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai kategori baik. 

b. Pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I 

mendapatkan skor 26,36 atau rata-rata skor 2,39 dengan kategori 
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cukup. Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data aktivitas 

siswa dengan perolehan skor 31,72 atau rata-rata skor 2,88 termasuk 

kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III diperoleh data 

aktivitas siswa dengan jumlah skor 36,30 atau rata- rata skor 3,3 

termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini telah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu aktivitas siswa sekurang-kurangnya 

mencapai kategori baik. 

c. Pembelajaran IPS melalui model Treffinger berbantuan media 

Powerpoint pada siswa kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan data hasil belajar siswa pada siklus I dengan nilai 

terendah 35, nilai tertinggi 95, rata-rata 66,34 dan ketuntasan 

klasikal 65,38%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data 

dengan nilai terendah 35, nilai tertinggi 95 dengan rata-rata 72,39 

dan ketuntasan klasikal 73,91%. Pada pelaksanaan tindakan siklus 

III hasil belajar siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 40, nilai 

tertinggi 100, rata-rata 81,15 dan persentase ketuntasan klasikal 

88,46%. Hasil belajar IPS siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal 

mencapai 75% dengan KKM IPS di kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang adalah 67. 

Dengan demikian maka hipotesis tindakan bahwa model Treffinger 

berbantuan media Powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
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yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS 

di kelas IV SDN Mangunsari Kota Semarang telah terbukti 

kebenarannya. 

 

5.2. SARAN 

Sesuai dengan simpulan dalam melaksanakan pembelajaran IPS 

melalui model Treffinger berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas 

IV SDN Mangunsari Kota Semarang, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Hendaknya guru meningkatkan keterampilan dasar mengajarnya 

sehingga dapat membantu siswa untuk mencapai tingkat 

perkembangannya secara optimal. 

b. Sebaiknya siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, 

mengkontruksi pengetahuannya dengan menghubungkan dengan 

situasi nyata seperti pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint . 

c. Hendaknya sekolah selalu berinovasi menerapkan pembelajaran yang 

inovatif, baik itu dalam penggunaan model atau media pembelajaran. 

Model Treffinger berbantuan media Powerpoint dapat dijadikan 

solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran 

yang lain. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul:  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Treffinger 

Berbantuan Media Powerpoint pada Siswa Kelas IV SDN Mangunsari 

Kota Semarang 

No Variabel Kriteria 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

Pengumpul 

Data 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

melalui model 

Treffinger 

berbantuan 

media 

Powerpoint  

 

1. Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran dan mengelola kelas) 

2. Melakukan apersepsi 

      (Keterampilan membuka 

pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

4. Menjelaskan materi (keterampilan 

menjelaskan) 

5. Menyajikan permasalahan yang 

relevan (keterampilan 

menjelaskan) 

6. Memberikan pertanyaan untuk 

mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa (Keterampilan bertanya) 

7. Mengadakan variasi gaya 

mengajar (Keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

- Guru 

- Foto 

- Video 

 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Alat 

dokumentasi 
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mengajar) 

8. Menggunakan media powerpoint 

(Keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan variasi 

gaya mengajar) 

9. Membimbing siswa dalam 

menyimak slide powerpoint 

(Keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

10. Menerapkan model Treffinger 

(Keterampilan mengelola kelas 

dan keterampilan mengadakan 

variasi gaya mengajar) 

11. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok  

(Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

12. Melakukan pengelolaan kelas 

(keterampilan mengelola kelas) 

13. Memberikan penguatan pada 

siswa terhadap hasil kerjanya 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

14. Menutup pelajaran (Keterampilan 

menutup pelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

melalui model 

Treffinger 

1. Kesiapan belajar siswa 

(emotional activity) 

2. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran (visual, motor and 

oral activities) 

Siswa 

Foto 

Video 

 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Alat 
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berbantuan 

media 

Powerpoint  

3. Kemampuan bertanya dan 

menjawab pertanyaan guru (oral 

and mental activities) 

4. Kemampuan siswa dalam 

menyimak slide powerpoint 

(visual activity) 

5. Antusias dalam pembentukan 

kelompok (mental and emotional 

activities) 

6. Kemampuan siswa mendiskusikan 

permasalahan  

(emotional, mental, and listening 

activities) 

7. Kemampuan siswa 

mengidentifikasi masalah (oral, 

mental, and listening activities) 

8. Kemampuan siswa menerapkan 

pemecahan masalah (oral, 

mental, and listening activities) 

9. Keberanian mempresentasikan 

hasil kerja kelompok (visual, 

mental,and oral activities) 

10. Memberikan tanggapan terhadap 

hasil kerja/laporan kelompok lain 

(visual, oral and listening 

activities) 

11. Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi (writing and mental 

activities) 

dokumentasi 
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3. Hasil belajar 

IPS melalui 

model 

Treffinger 

berbantuan 

media 

Powerpoint 

4. Menjelaskan pengertian masalah 

5. Membedakan masalah pribadi 

dan masalah sosial 

6. Mengidentifikasi masalah-

masalah pribadi yang sering 

terjadi 

7. Menemukan pemecahan masalah 

tentang masalah-masalah pribadi 

8. Menyebutkan masalah sosial 

yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal 

9. Mengidentifikasi penyebab dari 

masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggal 

10. Menemukan pemecahan masalah 

untuk mengatasi masalah sosial 

yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal 

11. Menyebutkan masalah sosial 

yang terjadi di perkotaan 

12. Mengidentifikasi penyebab dari 

masalah sosial yang terjadi di 

perkotaan 

13. Menemukan pemecahan masalah 

untuk mengatasi masalah sosial 

yang terjadi di perkotaan 

- Siswa 

 

- Tes tertulis 

- Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

 

 



309 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS . . . 

 

Nama Guru  : Puput Alfrianti 

Nama SD  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV / II 

Hari / Tanggal  : _______________  

 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan 

deskriptor yang tampak 

4. Skor penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 

Penilaian 

Penjelasan 

1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1 

deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak  

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila semua deskriptor tampak 

           (Sukmadinata, 2011: 233)  

 

No Indikator Deskriptor Check 
Skor 

Penilaian  

1.  Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran dan mengelola 

kelas) 

a. Masuk ke kelas tepat waktu 

b. Memberikan salam ketika 

masuk kelas 

c. Memimpin doa 

d. Menanyakan kehadiran siswa 
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2. Melakukan apersepsi 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengaitkan dengan masalah 

pokok/ materi yang akan 

dibahas  

b. Menarik perhatian siswa 

c. Disampaikan dengan jelas 

dan mudah dipahami 

d. Membangkitkan motivasi 

siswa 

  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 

c. Tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas 

d. Mengggunakan kalimat yang 

baik dan benar 

  

4. Menjelaskan materi 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara 

b. Menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

c. Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pembelajaran 

d. Menggunakan contoh dan 

ilustrasi yang diambil dari 

kehidupan nyata siswa 

  

5. Menyajikan 

permasalahan yang 

relevan (keterampilan 

menjelaskan) 

a. Permasalahan sesuai dengan 

indikator 

b. Permasalahan sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

c. Merupakan permasalahan 

terkini 

d. Permasalahan dapat 

dipecahkan siswa 

  

6. Memberikan pertanyaan 

untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

(Keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diungkapkan 

dengan jelas 

b. Menggunakan kalimat 

sederhana dan mudah 

dipahami dalam bertanya 

c. Pemberian waktu pada siswa 

untuk berpikir mandiri 
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d. Guru memberikan konfirmasi 

jawaban yang benar 

7. Mengadakan variasi gaya 

mengajar (Keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

 

 

a. Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas dan 

keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat) 

c. Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

d. Melakukan kontak pandang 

dengan seluruh siswa 

  

8. Menggunakan media 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Media powerpoint sesuai 

dengan materi pembelajaran 

b. Media powerpoint dapat 

dilihat semua siswa 

c. Media powerpoint menarik 

perhatian siswa 

d. Media powerpoint membuat 

pemahaman siswa menjadi 

lebih jelas 

  

9. Membimbing siswa 

dalam menyimak slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

 

a. Memberikan penjelasan 

secara umum mengenai slide 

powerpoint yang akan 

diputar/ ditayangkan 

b. Meminta siswa untuk tidak 

gaduh dalam menyimak slide 

powerpoint  

c. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

menyimak slide powerpoint 

d. Menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint 

  

10. Menerapkan model 

Treffinger (Keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Memberikan penjelasan 

tentang model pembelajaran 

Treffinger 

b. Menerapkan langkah-langkah 

model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat.  

c. Menyajikan informasi yang 
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 mendorong siswa untuk 

berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan permasalahan 

d. Membimbing siswa dalam 

menggunakan model 

Treffinger 

11. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok  

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Memberi petunjuk pada 

kelompok diskusi 

b. Memberi waktu dan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi 

kelompok 

c. Membimbing kelompok 

diskusi yang mengalami 

kesulitan 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi 

  

12. Melakukan pengelolaan 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Berkeliling memantau kerja 

siswa 

b. Menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan 

c. Menciptakan suasana kelas 

yang kondusif 

d. Mengelola waktu sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

  

13. Memberikan penguatan 

pada siswa terhadap hasil 

kerjanya (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang padat, 

singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

d. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran 

  

14. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bersama siswa 

membuat simpulan materi 

yang dipelajari 
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b. Melakukan 

penilaian/evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

c. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

JUMLAH SKOR  

KATEGORI  

 

 

 

Semarang,       2014 

                             Observer 

 

 

 

 

Ary Sotyarini, S.Pd, M.Pd 
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Kriteria penilaian keterampilan guru selama pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

 

Keterangan Penilaian 

Skor maksimal     (T) :  56 

Skor minimal   (R) :  14 

n = (T – R) + 1 

   = (56 – 14) + 1 = 43 

 

Karena n ganjil maka 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +1 ) 

Letak Q2 = 
 

 
  ( n + 1) 

Letak Q3 = 
 

 
 (n + 1)  

Letak Q4 = skor maksimal 

 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (43 + 1) 

     = 11  

jadi nilai Q1 adalah 24 

 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (43 + 1) 

    = 22 

jadi nilai Q2 adalah 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letak Q3 = 
 

 
 ( n + 1) 

         = 
 

 
 (43+ 1) 

      = 33 

jadi nilai Q3 adalah 46 

 

 

Q4 = skor maksimal= 56 

 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik Tuntas  

35≤ skor < 46 Baik Tuntas  

24  ≤ skor < 35 Cukup Tidak tuntas  

14 ≤ skor < 24 Kurang Tidak tuntas  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS I 

 

Nama Guru  : Puput Alfrianti 

Nama SD  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV / II 

Hari / Tanggal  : Kamis, 13 Maret 2014 

 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan 

deskriptor yang tampak 

4. Skor penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 

Penilaian 

Penjelasan 

1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1 

deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak  

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila semua deskriptor tampak 

           (Sukmadinata, 2011: 233)  

 

No Indikator Deskriptor Check 
Skor 

Penilaian 

1.  Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran dan mengelola 

kelas) 

a.  Masuk ke kelas tepat waktu 

b. Memberikan salam ketika 

masuk kelas 

c. Memimpin doa 

d. Menanyakan kehadiran siswa 

- 

√ 

 

 

√ 

√ 

3 
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2. Melakukan apersepsi 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengaitkan dengan masalah 

pokok/ materi yang akan 

dibahas  

b. Menarik perhatian siswa 

c. Disampaikan dengan jelas 

dan mudah dipahami 

d. Membangkitkan motivasi 

siswa 

√ 

 

 

- 

 

- 

 

√ 

2 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 

c. Tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas 

d. Mengggunakan kalimat yang 

baik dan benar 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

√ 

3 

4. Menjelaskan materi 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara 

b. Menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

c. Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pembelajaran 

d. Menggunakan contoh dan 

ilustrasi yang diambil dari 

kehidupan nyata siswa 

√ 

 

 

- 

 

√ 

 

- 

2 

5. Menyajikan 

permasalahan yang 

relevan (keterampilan 

menjelaskan) 

a. Permasalahan sesuai dengan 

indikator 

b. Permasalahan sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

c. Merupakan permasalahan 

terkini 

d. Permasalahan dapat 

dipecahkan siswa 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

- 

3 

6. Memberikan pertanyaan 

untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

(Keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diungkapkan 

dengan jelas 

b. Menggunakan kalimat 

sederhana dan mudah 

dipahami dalam bertanya 

c. Pemberian waktu pada siswa 

untuk berpikir mandiri 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

2 
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d. Guru memberikan konfirmasi 

jawaban yang benar 

- 

7. Mengadakan variasi gaya 

mengajar (Keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

 

 

a. Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas dan 

keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat) 

c. Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

d. Melakukan kontak pandang 

dengan seluruh siswa 

√ 

 

 

 

- 

 

√ 

 

 

- 

2 

8. Menggunakan media 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Media powerpoint sesuai 

dengan materi pembelajaran 

b. Media powerpoint dapat 

dilihat semua siswa 

c. Media powerpoint menarik 

perhatian siswa 

d. Media powerpoint membuat 

pemahaman siswa menjadi 

lebih jelas 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

√ 

3 

9. Membimbing siswa 

dalam menyimak slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

 

a. Memberikan penjelasan 

secara umum mengenai slide 

powerpoint yang akan diputar/ 

ditayangkan 

b. Meminta siswa untuk tidak 

gaduh dalam menyimak slide 

powerpoint  

c. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

menyimak slide powerpoint 

d. Menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint 

- 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

 

- 

1 

10. Menerapkan model 

Treffinger (Keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Memberikan penjelasan 

tentang model pembelajaran 

Treffinger 

b. Menerapkan langkah-langkah 

model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat.  

c. Menyajikan informasi yang 

- 

 

 

 

√ 

 

 

- 

2 
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 mendorong siswa untuk 

berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan permasalahan 

d. Membimbing siswa dalam 

menggunakan model 

Treffinger 

 

 

 

 

√ 

11. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok  

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Memberi petunjuk pada 

kelompok diskusi 

b. Memberi waktu dan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi 

kelompok 

c. Membimbing kelompok 

diskusi yang mengalami 

kesulitan 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

3 

12. Melakukan pengelolaan 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Berkeliling memantau kerja 

siswa 

b. Menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan 

c. Menciptakan suasana kelas 

yang kondusif 

d. Mengelola waktu sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

 

- 

2 

13. Memberikan penguatan 

pada siswa terhadap hasil 

kerjanya (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang padat, 

singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

d. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

- 

2 

14. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bersama siswa membuat 

simpulan materi yang 

dipelajari 

√ 

 

 

 

3 
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b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

c. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

JUMLAH SKOR 33 

KATEGORI CUKUP 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  13 Maret 2014 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik Tuntas  

35≤ skor < 46 Baik Tuntas  

24  ≤ skor < 35 Cukup Tidak tuntas  

14 ≤ skor < 24 Kurang Tidak tuntas  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS II 

 

Nama Guru  : Puput Alfrianti 

Nama SD  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV / II 

Hari / Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan 

deskriptor yang tampak 

4. Skor penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 

Penilaian 

Penjelasan 

1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1 

deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak  

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila semua deskriptor tampak 

           (Sukmadinata, 2011: 233)  

 

No Indikator Deskriptor Check 
Skor 

Penilaian 

1.  Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran dan mengelola 

kelas) 

a.  Masuk ke kelas tepat waktu 

b. Memberikan salam ketika 

masuk kelas 

c. Memimpin doa 

d. Menanyakan kehadiran siswa 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

4 
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2. Melakukan apersepsi 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengaitkan dengan masalah 

pokok/ materi yang akan 

dibahas  

b. Menarik perhatian siswa 

c. Disampaikan dengan jelas dan 

mudah dipahami 

d. Membangkitkan motivasi 

siswa 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 

c. Tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas 

d. Mengggunakan kalimat yang 

baik dan benar 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

4. Menjelaskan materi 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara 

b. Menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

c. Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pembelajaran 

d. Menggunakan contoh dan 

ilustrasi yang diambil dari 

kehidupan nyata siswa 

√ 

 

 

- 

 

√ 

 

√ 

 

3 

5. Menyajikan 

permasalahan yang 

relevan (keterampilan 

menjelaskan) 

a. Permasalahan sesuai dengan 

indikator 

b. Permasalahan sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

c. Merupakan permasalahan 

terkini 

d. Permasalahan dapat 

dipecahkan siswa 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Memberikan pertanyaan 

untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

(Keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diungkapkan 

dengan jelas 

b. Menggunakan kalimat 

sederhana dan mudah 

dipahami dalam bertanya 

c. Pemberian waktu pada siswa 

untuk berpikir mandiri 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

3 
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d. Guru memberikan konfirmasi 

jawaban yang benar 

√ 

 

7. Mengadakan variasi gaya 

mengajar (Keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

 

 

a. Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas dan 

keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat) 

c. Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

d. Melakukan kontak pandang 

dengan seluruh siswa 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

3 

8. Menggunakan media 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Media powerpoint sesuai 

dengan materi pembelajaran 

b. Media powerpoint dapat 

dilihat semua siswa 

c. Media powerpoint menarik 

perhatian siswa 

d. Media powerpoint membuat 

pemahaman siswa menjadi 

lebih jelas 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

9. Membimbing siswa 

dalam menyimak slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

 

a. Memberikan penjelasan 

secara umum mengenai slide 

powerpoint yang akan diputar/ 

ditayangkan 

b. Meminta siswa untuk tidak 

gaduh dalam menyimak slide 

powerpoint  

c. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

menyimak slide powerpoint 

d. Menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

 

- 

2 

10. Menerapkan model 

Treffinger (Keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Memberikan penjelasan 

tentang model pembelajaran 

Treffinger 

b. Menerapkan langkah-langkah 

model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat.  

c. Menyajikan informasi yang 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

- 

3 
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 mendorong siswa untuk 

berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan permasalahan 

d. Membimbing siswa dalam 

menggunakan model 

Treffinger 

 

 

 

 

√ 

11. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok  

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Memberi petunjuk pada 

kelompok diskusi 

b. Memberi waktu dan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi 

kelompok 

c. Membimbing kelompok 

diskusi yang mengalami 

kesulitan 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

3 

12. Melakukan pengelolaan 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Berkeliling memantau kerja 

siswa 

b. Menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan 

c. Menciptakan suasana kelas 

yang kondusif 

d. Mengelola waktu sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

√ 

 

 

- 

 

- 

 

√ 

 

2 

13. Memberikan penguatan 

pada siswa terhadap hasil 

kerjanya (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang padat, 

singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

d. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

3 

14. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bersama siswa 

membuat simpulan materi 

yang dipelajari 

√ 

 

 

 

3 
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b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

c. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

√ 

 

 

 

- 

 

 

√ 

JUMLAH SKOR 45 

KATEGORI BAIK 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  25 Maret 2014 

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik Tuntas  

35≤ skor < 46 Baik Tuntas  

24  ≤ skor < 35 Cukup Tidak tuntas  

14 ≤ skor < 24 Kurang Tidak tuntas  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS III 

 

Nama Guru  : Puput Alfrianti 

Nama SD  : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV / II 

Hari / Tanggal  : Jumat, 28 Maret 2014 

 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan 

deskriptor yang tampak 

4. Skor penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 

Penilaian 

Penjelasan 

1 apabila deskriptor tidak nampak sama sekali atau ada 1 

deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak  

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila semua deskriptor tampak 

           (Sukmadinata, 2011: 233)  

 

No Indikator Deskriptor Check 
Skor 

Penilaian 

1.  Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran dan mengelola 

kelas) 

a.  Masuk ke kelas tepat waktu 

b. Memberikan salam ketika 

masuk kelas 

c. Memimpin doa 

d. Menanyakan kehadiran siswa 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

4 
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2. Melakukan apersepsi 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Mengaitkan dengan masalah 

pokok/ materi yang akan 

dibahas  

b. Menarik perhatian siswa 

c. Disampaikan dengan jelas dan 

mudah dipahami 

d. Membangkitkan motivasi 

siswa 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 

c. Tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan jelas 

d. Mengggunakan kalimat yang 

baik dan benar 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

4. Menjelaskan materi 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Kejelasan dan kelancaran 

ucapan dalam berbicara 

b. Menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

c. Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pembelajaran 

d. Menggunakan contoh dan 

ilustrasi yang diambil dari 

kehidupan nyata siswa 

√ 

 

 

- 

 

√ 

 

√ 

 

3 

5. Menyajikan 

permasalahan yang 

relevan (keterampilan 

menjelaskan) 

a. Permasalahan sesuai dengan 

indikator 

b. Permasalahan sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 

c. Merupakan permasalahan 

terkini 

d. Permasalahan dapat 

dipecahkan siswa 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Memberikan pertanyaan 

untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

(Keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diungkapkan 

dengan jelas 

b. Menggunakan kalimat 

sederhana dan mudah 

dipahami dalam bertanya 

c. Pemberian waktu pada siswa 

untuk berpikir mandiri 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 
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d. Guru memberikan konfirmasi 

jawaban yang benar 

√ 

 

7. Mengadakan variasi gaya 

mengajar (Keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

 

 

a. Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas dan 

keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat) 

c. Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

d. Melakukan kontak pandang 

dengan seluruh siswa 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

3 

8. Menggunakan media 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Media powerpoint sesuai 

dengan materi pembelajaran 

b. Media powerpoint dapat 

dilihat semua siswa 

c. Media powerpoint menarik 

perhatian siswa 

d. Media powerpoint membuat 

pemahaman siswa menjadi 

lebih jelas 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

9. Membimbing siswa 

dalam menyimak slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

 

a. Memberikan penjelasan 

secara umum mengenai slide 

powerpoint yang akan diputar/ 

ditayangkan 

b. Meminta siswa untuk tidak 

gaduh dalam menyimak slide 

powerpoint  

c. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

menyimak slide powerpoint 

d. Menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

3 

10. Menerapkan model 

Treffinger (Keterampilan 

mengelola kelas dan 

keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

a. Memberikan penjelasan 

tentang model pembelajaran 

Treffinger 

b. Menerapkan langkah-langkah 

model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat.  

c. Menyajikan informasi yang 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

4 
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 mendorong siswa untuk 

berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan permasalahan 

d. Membimbing siswa dalam 

menggunakan model 

Treffinger 

 

 

 

 

√ 

11. Membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok  

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Memberi petunjuk pada 

kelompok diskusi 

b. Memberi waktu dan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi 

kelompok 

c. Membimbing kelompok 

diskusi yang mengalami 

kesulitan 

d. Menindaklanjuti hasil diskusi 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

4 

12. Melakukan pengelolaan 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Berkeliling memantau kerja 

siswa 

b. Menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan 

c. Menciptakan suasana kelas 

yang kondusif 

d. Mengelola waktu sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

√ 

 

3 

13. Memberikan penguatan 

pada siswa terhadap hasil 

kerjanya (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

a. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang padat, 

singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

d. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

3 

14. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bersama siswa membuat 

simpulan materi yang 

dipelajari 

√ 

 

 

 

4 
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b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

c. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

JUMLAH SKOR 52 

KATEGORI SANGAT BAIK 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  28 Maret 2014 

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

46 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik Tuntas  

35≤ skor < 46 Baik Tuntas  

24  ≤ skor < 35 Cukup Tidak tuntas  

14 ≤ skor < 24 Kurang Tidak tuntas  
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LAMPIRAN 3 

 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS . . . 

 

Nama   : _______________ 

Kelas/Semester  : IV/II 

Hari / Tanggal  : _______________  

 

 PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan 

deskriptor yang tampak 

4. Skor penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 

Penilaian 

Penjelasan 

1 apabila deskriptor tidak tampak sama sekali atau ada 1 

deskriptor yang tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor yang tampak  

3 apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

4 apabila semua deskriptor tampak 

             (Sukmadinata, 2011: 233) 

  

No Indikator Deskriptor Check 
Skor 

Penilaian 

1. 

 

 

 

Kesiapan belajar 

siswa 

(emotional activity) 

 

a. Siswa datang tepat waktu 

dengan memasuki kelas 

sebelum pelajaran dimulai 

b. Siswa menempati tempat 

duduk dengan rapi 

c. Siswa berdoa sebelum 

dimulai 

  



333 
 

 
 

d. Siswa menyiapkan alat 

yang digunakan untuk 

belajar 

 

2. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran 

(visual, motor and 

oral activity) 

 

a. Siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal 

sampai akhir 

b. Siswa terlibat mencari 

informasi yang akan 

dipelajari 

c. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru selama 

pembelajaran 

d. Siswa aktif bertanya dan 

mengajukan pendapat 

 

  

3. Kemampuan 

bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan guru 

(oral and mental 

activity) 

a. Siswa mengangkat tangan 

bila akan bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

b. Siswa mengajukan 

pertanyaan 

c. Siswa menjawab 

pertanyaan 

d. Siswa bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

dengan menggunakan 

bahasa yang sopan 

 

  

4. Kemampuan siswa 

dalam menyimak 

slide powerpoint 

(visual activity) 

a. Siswa memperhatikan 

slide powerpoint yang 

ditayangkan guru 

b. Siswa tidak membuat 

keributan selama slide 

powerpoint ditayangkan 

c. Siswa duduk rapi di 

tempat duduk 

d. Siswa dapat menjelaskan 

isi slide powerpoint 
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5. Antusias dalam 

pembentukan 

kelompok (mental 

and emotional 

activities) 

a. Siswa gembira dalam 

pembentukan kelompok 

b. Siswa tertib dalam 

pembentukan kelompok 

c. Siswa menerima semua 

anggota kelompoknya 

d. Siswa tenang dalam 

berkelompok 

 

  

6. Kemampuan siswa 

mendiskusikan 

permasalahan  

(emotional activities, 

mental activities, 

listening activities) 

a. Siswa berusaha untuk 

memahami permasalahan 

dengan baik dan benar 

b. Siswa memahami 

permasalahan sesuai 

dengan kemampuannya 

c. Berdiskusi dengan teman 

satu kelompok dalam 

memahami permasalahan 

d. Berusaha mencari 

pemecahan masalah 

bersama kelompok 

 

  

7 Kemampuan siswa 

mengidentifikasi 

masalah (oral 

activities, mental 

activities, listening 

activities) 

a. Sungguh-sungguh dalam 

merencanakan 

pemecahan permasalahan 

b. Merencanakan 

pemecahan masalah 

sesuai dengan masalah 

yang diberikan 

c. Cermat dan teliti dalam 

merencanakan 

pemecahan permasalahan 

d. Berdiskusi dengan teman 

sekelompok dalam 

merencanakan 

pemecahan masalah 

 

  

8. Kemampuan siswa 

menerapkan 

pemecahan masalah 

a. Menerapkan pemecahan 

masalah dengan baik dan 

benar 
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(oral activities, 

mental activities, 

listening activities) 

b. Cermat dan teliti dalam 

menerapkan pemecahan 

masalah 

c. Sesuai dengan tahapan 

yang telah diberikan 

d. Penerapan pemecahan 

masalah dapat mengatasi 

masalah yang diberikan 

 

9. Keberanian 

mempresentasi-kan 

hasil kerja kelompok 

(visual activities, 

mental activities, 

oral activities) 

a. Siswa mempresentasikan 

hasil kerja kelompok di 

depan kelas 

b. Siswa percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

c. Siswa menggunakan 

bahasa yang baik dan 

benar dalam 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

d. Siswa bertanggung jawab 

terhadap hasil kerja 

kelompok 

 

  

10. Memberikan 

tanggapan terhadap 

hasil kerja/laporan 

kelompok lain 

(visual, oral and 

listening activities) 

a. Mendengarkan dengan 

seksama presentasi 

kelompok lain 

b. Tenang ketika kelompok 

lain melaporkan hasil 

kerjanya 

c. Memberikan pendapat 

d. Memberikan solusi 

permasalahan 

 

  

11. Kemampuan 

mengerjakan soal 

evaluasi (writing and 

mental activity) 

a. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dalam keadaan 

tenang 

b. Siswa mengerjakan soal 

secara mandiri 

c. Siswa tidak mengganggu 
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teman lain 

d. Siswa mengumpulkan soal 

evaluasi dengan tepat 

waktu 

 

JUMLAH SKOR 
 

KATEGORI 
 

 

 

 

Semarang,               2014 

                                       Observer 

 

 

 

 

(..............................................) 
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Kriteria penilaian aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui 

model Treffinger berbantuan media Powerpoint 

Keterangan Penilaian 

Skor maksimal     (R) :  44 

Skor minimal   (T) :  11 

n    = (R - T) + 1 

    = (44 – 11) + 1 = 34 

 

Karena n genap maka 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) 

Letak Q2 = 
 

 
  ( n + 1) 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2)  

Letak Q4 = skor maksimal 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 2) 

            = 
 

 
 (34 + 2) 

              = 9   

jadi nilai Q1 adalah 19 

 

 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1) 

            = 
 

 
 (34 + 1) 

                = 17,5 

     jadi nilai Q2 adalah 27,5 

     Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 2) 

             = 
 

 
 (3*34+ 2) 

         = 26,   

    jadi nilai Q3 adalah 36 

    

    Q4 = skor maksimal = 44 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skor Nilai Ketuntasan 

36 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

27,5 ≤ skor < 36 Baik Tuntas  

19  ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas  

11 ≤ skor < 19 Kurang Tidak tuntas  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I 

 

No 
Nama 

Siswa 

INDIKATOR 

Jmh 

Skor 

Kate- 

gori 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

1 REN 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 29 B 

2 AWO 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 18 K 

3 BS 4 2 1 3 4 3 3 2 3 2 4 31 B 

4 MS 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 18 K 

5 NA 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 27 C 

6 MNA 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 17 K 

7 DY 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 22 C 

8 AM 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 16 K 

9 AES 4 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 26 C 

10 MFI 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 34 B 

11 ODA 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 33 B 

12 EF 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 27 C 

13 RBU 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 18 K 

14 WDA 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 25 C 

15 RIP 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 18 K 

16 MK 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 32 B 

17 MLK 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 32 B 

18 HKK 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 4 27 C 

19 AH 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 36 SB 

20 DIS 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 28 B 

21 AFH 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 34 B 

22 UL 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 29 B 

23 SES 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 4 27 C 
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24 RAA 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 23 C 

25 CF 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 40 SB 

26 GDT 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 19 C 

Jmlh skor  83 57 41 63 79 58 58 57 62 50 78 686  

Rata-rata 3,1

9 

2,1

9 

1,5

8 

2,4

2 

3,0

3 

2,2

3 

2,2

3 

2,1

9 

2,3

8 

1,9

2 

3,0

0 

26,3

8 
 

Jumlah skor total yang diperoleh 686 

Rata-rata skor total 26,38 

Rata-rata skor 2,39 

KATEGORI CUKUP 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 13 Maret 2014 

Observer I      Observer II 

 

 

 

  

Skor Nilai Ketuntasan 

36    ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (SB) Tuntas  

27,5 ≤ skor < 36 Baik (B) Tuntas  

19   ≤ skor < 27,5 Cukup (C) Tidak tuntas  

11   ≤ skor < 19 Kurang (K) Tidak tuntas  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator 

Jmh 

Skor 

Kate

gori 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 10 11 

1 REN 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 31 B 

2 AWO 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 21 C 

3 BS 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 32 B 

4 MS 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 25 C 

5 NA 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 35 B 

6 MNA 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 23 C 

7 DY 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 27 C 

8 AM              

9 AES 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 33 B 

10 MFI 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 35 B 

11 ODA 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 35 B 

12 EF 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 34 B 

13 RBU              

14 WDA 4 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 31 B 

15 RIP 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 19 C 

16 MK 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 34 B 

17 MLK              

18 HKK 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 33 B 

19 AH 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 40 SB 

20 DIS 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 37 SB 

21 AFH 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 39 SB 

22 UL 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 37 SB 

23 SES 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 33 B 
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 25 Maret 2014 

Observer I Observer II 

 

 

 

 

24 RAA 3 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 25 C 

25 CF 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 38 SB 

26 GDT 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 34 B 

Jmlh skor 74 64 54 71 85 63 63 72 65 51 69 731  

Rata-rata  
3,2

1 

2,7

8 

2,3

4 

3,0

8 

3,6

9 

2,7

3 

2,7

3 

3,1

3 

2,8

2 

2,2

1 

3,0

0 

31,7

2 
 

Jumlah skor total yang diperoleh 731 

Rata-rata skor total 31,72 

Rata-rata skor 2,88 

KATEGORI BAIK 

Skor Nilai Ketuntasan 

36    ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (SB) Tuntas  

27,5 ≤ skor < 36 Baik (B) Tuntas  

19   ≤ skor < 27,5 Cukup (C) Tidak tuntas  

11   ≤ skor < 19 Kurang (K) Tidak tuntas  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS III 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator 

Jmh 

Skor  

Kate

gori 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 10 11 

1 REN 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 36 SB 

2 AWO 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 24 C 

3 BS 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 38 SB 

4 MS 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 28 B 

5 NA 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 38 SB 

6 MNA 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 28 B 

7 DY 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 41 SB 

8 AM 4 2 1 3 3 2 2 2 2 2 4 27 C 

9 AES 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 39 SB 

10 MFI 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 35 B 

11 ODA 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 39 SB 

12 EF 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 38 SB 

13 RBU 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 34 B 

14 WDA 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 39 SB 

15 RIP 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 C 

16 MK 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 42 SB 

17 MLK 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 39 SB 

18 HKK 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 38 SB 

19 AH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

20 DIS 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 42 SB 

21 AFH 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 SB 

22 UL 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 42 SB 

23 SES 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 36 SB 
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 28 Maret 2014 

Observer I Observer II 

  

 

 

 

24 RAA 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 29 B 

25 CF 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 SB 

26 GDT 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 40 SB 

Jmlh skor 96 82 72 96 96 84 84 87 80 75 92 944  

Rata-rata  
3,6

9 

3,1

5 

2,7

7 

3,6

9 

3,6

9 

3,2

3 

3,2

3 

3,3

5 

3,0

8 

2,8

8 

3,5

4 

36,3

1 
 

Jumlah skor total yang diperoleh 944 

Rata-rata skor total 36,31 

Rata-rata skor 3,3 

KATEGORI 
Sangat 

baik 

Skor Nilai Ketuntasan 

36    ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (SB) Tuntas  

27,5 ≤ skor < 36 Baik (B) Tuntas  

19   ≤ skor < 27,5 Cukup (C) Tidak tuntas  

11   ≤ skor < 19 Kurang (K) Tidak tuntas  
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LAMPIRAN 4 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER SISWA 
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LEMBAR OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS . . . . 

 

Nama   : _______________ 

Kelas/Semester  : IV/II 

Hari / Tanggal  : _______________  

 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak! 

4. Skor penilaian untuk masing – masing karakter bangsa  adalah sebagai 

berikut: 

Skor 1  Jika tidak ada deskriptor yang tampak atau hanya satu deskriptor 

yang tampak 

Skor 2 Jika dua deskriptor yang tampak 

Skor 3  Jika semua deskriptor yang tampak 

(Sukmadinata, 2011: 233) 

 

No. 

Karakter 

Bangsa 

(Kemendiknas, 

2011: 8) 

Deskriptor Check Skor 

1. Komunikatif/ 

Bersahabat 

a. Kompak dengan anggota kelompok 

yang lain 

b. Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama dengan anggota kelompok 

yang lain 

c. Adanya interaksi/kegiatan saling 

membantu antar anggota dalam 

mempelajari materi 
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2. Tanggung 

jawab 

a. Ikut berpartisispasi dalam kegiatan 

diskusi kelompok 

b. Menyelesaikan tugas kelompok 

dengan baik 

c. Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya sesusai petunjuk guru 

  

3. Disiplin a. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

b. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

c. Tidak mengganggu teman lain 

  

4.  Peduli a. Menegur teman yang mengganggu 

diskusi kelompok 

b. Membantu teman yang mengalami 

kesulitan 

c. Memotivasi siswa lain agar ikut 

berpartisipasi 

 

  

5. Jujur  a. Tidak mencontek saat mengerjakan 

soal evaluasi 

b. Bersikap sportif saat diskusi kelompok 

c. Berpendapat sesuai dengan 

pengetahuannya 
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Kriteria penilaian karakter siswa selama pembelajaran IPS melalui model 

Treffinger berbantuan media Powerpoint 

Keterangan Penilaian 

Skor maksimal     (R) :  15 

Skor minimal   (T) :  5 

n    = (R - T) + 1 

      = (15 – 5) + 1 = 11 

 

Karena n ganjil maka 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +1 ) 

Letak Q2 = 
 

 
  ( n + 1) 

Letak Q3 = 
 

 
 (n + 1)  

Letak Q4 = skor maksimal 

 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

      = 
 

 
 (11 + 1) 

      = 3  

jadi nilai Q1 adalah 7 

 

 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (11 + 1) 

        = 6 

jadi nilai Q2 adalah 10 

 

Letak Q3 = 
 

 
 ( n + 1) 

         = 
 

 
 (11+ 1) 

      = 9 

jadi nilai Q3 adalah 13 

 

Q4 = skor maksimal= 15 

 

 

 

 

Skor Kriteria Kualifikasi 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik Tuntas  

10≤ skor < 13 Baik Tuntas  

7  ≤ skor < 10 Cukup Tidak tuntas  

5  ≤ skor < 7 Kurang Tidak tuntas  
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS I 

 

No Nama 

Skor tiap indikator 

Jmh Kriteria Komuni-

katif 

Tanggung 

jawab 
Disiplin Peduli Jujur 

1 REN 2 2 2 2 3 11 B 

2 AWO 1 1 2 1 1 6 K 

3 BS 2 2 2 2 3 11 B 

4 MS 1 1 2 1 1 6 K 

5 NA 2 3 2 2 2 11 B 

6 MNA 2 2 2 1 1 8 C 

7 DY 2 2 2 2 2 10 B 

8 AM 1 1 2 1 1 6 K 

9 AES 2 2 3 3 2 12 B 

10 MFI 3 2 3 2 3 13 SB 

11 ODA 3 2 3 3 3 14 SB 

12 EF 2 2 2 2 2 10 B 

13 RBU 1 2 2 2 2 9 B 

14 WDA 2 2 3 2 2 11 B 

15 RIP 2 2 1 1 1 7 C 

16 MK 2 2 3 2 3 12 B 

17 MLK 3 3 2 3 2 13 SB 

18 HKK 3 2 3 2 2 12 B 

19 AH 3 3 3 3 3 15 SB 

20 DIS 2 2 3 2 2 11 B 

21 AFH 3 3 3 3 3 15 SB 

22 UL 2 2 3 2 2 11 B 

23 SES 2 2 2 2 2 10 B 
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24 RAA 1 1 2 2 1 7 C 

25 CF 3 3 3 3 3 15 SB 

26 GDT 2 2 2 2 2 10 B 

Jumlah 54 53 62 53 54 276  

Rata-rata 2,08 2,04 2,38 2,04 2,08 10,61  

Jmh rata-rata 10,61 Baik 

 

 

Keterangan: 

Skor Kriteria Kualifikasi 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik Tuntas  

10≤ skor < 13 Baik Tuntas  

7  ≤ skor < 10 Cukup Tidak tuntas  

5  ≤ skor < 7 Kurang Tidak tuntas  

 

 

 

Semarang, 13 Maret 2014 

Observer I      Observer II 

 

 

 

 



350 
 

 
 

HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS II 

 

No Nama 

Skor tiap indikator 

Jmh Kriteria 
Komuni-

katif 

Tanggung 

jawab 
Disiplin Peduli Jujur 

1 
REN 2 2 3 2 3 12 B 

2 
AWO 1 1 2 1 2 7 K 

3 
BS 2 3 3 2 3 13 SB 

4 
MS 2 1 2 2 2 9 C 

5 
NA 3 2 2 3 2 12 B 

6 
MNA 2 2 2 2 2 10 B 

7 
DY 3 3 2 1 2 11 B 

8 
AM - - - - - - - 

9 
AES 3 3 3 2 3 14 SB 

10 
MFI 2 2 3 2 2 11 B 

11 
ODA 3 2 3 3 3 14 SB 

12 
EF 2 2 3 2 2 11 B 

13 
RBU - - - - - - - 

14 
WDA 3 2 3 2 3 13 SB 

15 
RIP 2 1 1 1 1 6 K 

16 
MK 2 3 3 2 3 13 SB 

17 
MLK - - - - - - - 

18 
HKK 3 2 3 2 3 13 SB 

19 
AH 3 3 3 3 3 15 SB 

20 
DIS 3 3 3 2 3 14 SB 
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21 
AFH 3 3 3 3 3 15 SB 

22 
UL 3 3 3 2 3 14 SB 

23 
SES 3 2 3 2 2 12 B 

24 
RAA 2 2 2 2 2 10 B 

25 
CF 3 3 3 3 3 15 SB 

26 
GDT 2 2 2 2 3 11 B 

Jumlah 
57 52 60 48 58 275 

 

Rata-rata 
2,48 2,26 2,61 2,09 2,52 11,96 

 

Jmh rata-rata 11,96 Baik 

 

 

Keterangan: 

Skor Kriteria Kualifikasi 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik Tuntas  

10≤ skor < 13 Baik Tuntas  

7  ≤ skor < 10 Cukup Tidak tuntas  

5  ≤ skor < 7 Kurang Tidak tuntas  

 

 

 

Semarang, 25 Maret 2014 

Observer I Observer II 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS III 

 

No Nama 

Skor tiap indikator 

Jmh Kriteria 
Komuni-

katif 

Tanggung 

jawab 
Disiplin Peduli Jujur 

1 REN 3 3 3 3 3 15 SB 

2 AWO 2 2 2 2 2 10 K 

3 BS 3 3 3 2 3 14 SB 

4 MS 2 2 2 2 2 10 B 

5 NA 3 3 3 2 2 13 SB 

6 MNA 2 2 2 2 2 10 B 

7 DY 2 3 3 3 3 14 SB 

8 AM 2 1 2 1 3 9 B 

9 AES 3 3 3 3 3 15 SB 

10 MFI 3 2 3 2 3 13 SB 

11 ODA 3 2 3 3 3 14 SB 

12 EF 3 2 3 2 3 13 SB 

13 RBU 2 2 3 2 3 12 B 

14 WDA 3 2 3 3 3 14 SB 

15 RIP 2 2 2 2 2 10 B 

16 MK 3 3 3 2 3 14 SB 

17 MLK 3 3 3 3 3 15 SB 

18 HKK 3 2 3 2 3 13 SB 

19 AH 3 3 3 3 3 15 SB 

20 DIS 3 3 3 3 3 15 SB 
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21 
AFH 3 3 3 3 3 15 SB 

22 
UL 3 2 3 2 3 13 SB 

23 
SES 2 2 3 2 3 13 B 

24 
RAA 2 2 3 2 2 11 B 

25 
CF 3 3 3 2 3 14 SB 

26 
GDT 3 2 3 3 3 14 SB 

Jumlah 70 62 73 61 72 338  

Rata-rata 2,69 2,38 2,81 2,35 2,77 13,00  

Jmh rata-rata 13,00 Sangat 

Baik 

 

 

Keterangan: 

Skor Kriteria Kualifikasi 

13 ≤ skor ≤ 15 Sangat Baik Tuntas  

10≤ skor < 13 Baik Tuntas  

7  ≤ skor < 10 Cukup Tidak tuntas  

5  ≤ skor < 7 Kurang Tidak tuntas  

 

 

Semarang, 28 Maret 2014 

Observer I Observer II 
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LAMPIRAN 5 

ANGKET RESPON SISWA 
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ANGKET RESPON SISWA 

SIKLUS KE ... 

Nama Siswa : ..................................... 

No. Absen  : ..................................... 

 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu sesuai, dengan 

memberikan tanda silang (x) pada huruf a atau b! 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? 

a. Ya     b. Tidak   

2. Apakah pembelajaran tadi menyenangkan dan menarik?  

a. Ya     b. Tidak   

3. Apakah dengan menggunakan model Treffinger tadi kalian mudah memahami 

materi yang diajarkan? 

a. Ya     b. Tidak  

4. Apakah media Powerpoint tadi menarik untuk pembelajaran? 

a. Ya     b. Tidak  

5. Apakah kalian mau jika dalam pembelajaran selanjutnya menggunakan model 

Treffinger dan media Powerpoint seperti tadi? 

a. Ya     b. Tidak   
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HASIL RESPON SISWA 

SIKLUS I 

Keterangan : 

Y = Ya 

T = Tidak 

 

No Nama Siswa 

Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 REN √  √  √  √  √  

2 AWO √   √ √   √ √  

3 BS √  √  √  √  √  

4 MS √   √ √   √ √  

5 NA √  √  √  √  √  

6 MNA √  √  √  √  √  

7 DY √   √ √  √   √ 

8 AM √  √   √ √   √ 

9 AES √  √  √  √  √  

10 MFI √  √   √  √ √  

11 ODA √  √  √  √  √  

12 EF √  √  √  √  √  

13 RBU √  √  √  √  √  

14 WDA √   √ √  √   √ 

15 RIP √  √  √   √  √ 

16 MK √  √  √   √ √  

17 MLK √  √   √ √  √  

18 HKK √  √  √  √  √  

19 AH √  √  √  √  √  

20 DIS √  √  √  √  √  

21 AFH √  √  √  √  √  

22 UL √  √  √  √  √  

23 SES √  √  √  √  √  

24 RAA √  √  √  √  √  

25 CF √  √  √  √  √  

26 GDT √  √   √ √   √ 

Jumlah 

 

26 0 22 4 22 4 21 5 21 5 

Persentase 100  
% 

0 
% 

84,60
% 

15,40
% 

84,60
% 

15,40
% 

80,70
% 

19,30
% 

80,70
% 

19,30
% 
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HASIL RESPON SISWA 

SIKLUS II 

 

Keterangan : 

Y = Ya 

T = Tidak 

No Nama Siswa 

Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 REN √  √  √  √  √  

2 AWO √   √  √ √  √  

3 BS √  √  √  √  √  

4 MS √   √ √  √   √ 

5 NA √  √  √  √  √  

6 MNA √  √   √  √  √ 

7 DY √  √  √  √  √  

8 AM           

9 AES √  √  √  √  √  

10 MFI √  √  √  √  √  

11 ODA √  √  √  √  √  

12 EF √  √  √  √  √  

13 RBU           

14 WDA √  √  √  √  √  

15 RIP √  √   √  √  √ 

16 MK √  √  √  √  √  

17 MLK           

18 HKK √  √  √  √  √  

19 AH √  √  √  √  √  

20 DIS √  √  √  √  √  

21 AFH √  √  √  √  √  

22 UL √  √  √  √  √  

23 SES √  √  √  √  √  

24 RAA √  √  √  √  √  

25 CF √  √  √  √  √  

26 GDT √  √  √  √  √  

Jumlah 

 

23 0 21 2 20 3 21 2 20 3 

Persentase 100 
% 

0 
% 

91,30
% 

8,70
% 

86,95 
% 

13,05
% 

91,30
% 

8,70
% 

86,95
% 

13,05
% 
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HASIL RESPON SISWA 

SIKLUS III 

Keterangan : 

Y = Ya 

T = Tidak 

 

No Nama Siswa 

Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 REN √  √  √  √  √  

2 AWO √  √  √  √  √  

3 BS √  √  √  √  √  

4 MS √  √  √  √  √  

5 NA √  √  √  √  √  

6 MNA √   √  √ √  √  

7 DY √  √  √  √  √  

8 AM √  √  √  √  √  

9 AES √  √  √  √  √  

10 MFI √  √  √  √  √  

11 ODA √  √  √  √  √  

12 EF √  √  √  √  √  

13 RBU √  √  √  √  √  

14 WDA √  √  √  √  √  

15 RIP √   √  √ √   √ 

16 MK √  √  √  √  √  

17 MLK √  √  √  √  √  

18 HKK √  √  √  √  √  

19 AH √  √  √  √  √  

20 DIS √  √  √  √  √  

21 AFH √  √  √  √  √  

22 UL √  √  √  √  √  

23 SES √  √  √  √  √  

24 RAA √  √  √  √  √  

25 CF √  √  √  √  √  

26 GDT √  √    √  √  

Jumlah 

 

26 0 24 2 24 2 26 0 25 1 

Persentase 100 
% 

0 
% 

92,30
% 

7,70 
% 

92,30 
% 

7,70 
% 

100 % 0  
% 

96,15
% 

3,85 % 
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ANGKET RESPON SISWA TIAP SIKLUS 
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LAMPIRAN 6 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS IV SEMESTER II 

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

PUPUT ALFRIANTI 

1401410096 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS 

        SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator  

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran   Penilaian Sumber/ Bahan/ Alat 

2.  Mengenal  sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/ kota dan 

provinsi 

 

2.4    Mengenal 

permasalahan 

sosial di daerahnya 

 

2.4.1 Menjelaskan 

pengertian 

masalah 

2.4.2 Membedakan 

masalah pribadi 

dan masalah 

sosial 

2.4.3 Mengidentifikasi 

masalah-masalah 

pribadi yang 

sering terjadi 

2.4.4 Menemukan 

Masalah 

-pribadi 

1. Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan 

2. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi 

yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajarannya (Komponen I: 

Understanding Challenge) 

3. Guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan slide Powerpoint 

(Komponen I: Understanding 

Challenge) 

4. Siswa mengamati slide Powerpoint 

yang diputar guru (Komponen I: 

Understanding Challenge)  

5. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok  

6. Guru membagikan Lembar Kerja 

Proses dan 

hasil 

a. Wisnu, Thantya, 

dkk.  2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD/MI 

Kelas IV.  Jakarta 

: Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

b. Sadiman, dkk.  

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4 Untuk 
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Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator  

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran   Penilaian Sumber/ Bahan/ Alat 

pemecahan 

masalah tentang 

masalah-masalah 

pribadi 

  

Kelompok  

7. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengidentifikasi 

permasalahan (Komponen I: 

Understanding Challenge)  

8. Guru memberi waktu dan kesempatan 

pada siswa untuk mengungkapkan 

gagasannya dan juga membimbing 

siswa dalam berdiskusi (Komponen II: 

Generating Ideas)  

9. Siswa dalam kelompok saling bertanya 

dan berdiskusi  

10. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

(Komponen III: Preparing for Action)   

11. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

12. Guru bersama siswa yang lain 

mengecek solusi yang telah diperoleh 

kelompok (Komponen III: Preparing 

for Action) 

13. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

14. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

15. Guru menutup pelajaran 

 

SD/MI Kelas IV.  

Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  

Satuan Pendidikan     : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Mata Pelajaran     : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester     : IV / 2 

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Maret 2014 

Alokasi Waktu     : 3 × 35 menit 

Materi Pokok      : Masalah-Masalah Pribadi  

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

C. Indikator 

2.4.1 Menjelaskan pengertian masalah 

2.4.2 Membedakan masalah pribadi dan masalah sosial 

2.4.3 Mengidentifikasi masalah-masalah pribadi yang sering terjadi 

2.4.4 Menemukan pemecahan masalah tentang masalah-masalah pribadi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan terhadap peristiwa di lingkungan sekitar siswa dapat 

menjelaskan pengertian masalah dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan pada video dalam media powerpoint, siswa dapat 

membedakan masalah pribadi dan masalah sosial dengan benar. 

3. Melalui pengamatan pada gambar tentang masalah pribadi, siswa dapat 

mengidentifikasi  masalah-masalah pribadi yang sering terjadi dengan 

benar.  
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4. Melalui pengamatan pada gambar tentang masalah pribadi, siswa dapat 

menemukan pemecahan masalah tentang  masalah pribadi dengan benar.  

 

Karakter siswa yang diharapkan: Komunikatif, tanggung jawab, disiplin, 

peduli dan jujur. 

 

 

E. Materi Ajar 

Masalah-masalah pribadi ( terlampir ) 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

Model Pembelajaran : Model  Treffinger berbantuan media Powerpoint 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

5) Pra kegiatan (±10 menit) 

e. Salam 

f. Doa 

g. Presensi  

h. Pengkondisian kelas 

6) Kegiatan Awal (±10 menit) 

c. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab : 

“ Anak- anak, pernahkah kalian lupa mengerjakan PR dan dimarahi 

gurumu? Bagaimana rasanya? “ 

d.  Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai siswa 

dalam pembelajarannya (Komponen I Treffinger: Understanding 

Challenge) 

7) Kegiatan Inti (±60 menit) 

o. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab. (eksplorasi) (menanya, 

menalar) 
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Misalnya : “anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan 

masalah? “   

p. Siswa mengamati slide powerpoint yang diputar guru (Komponen I 

Treffinger : Understanding Challenge) (eksplorasi) (mengamati, 

menalar) 

q. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang perbedaan 

masalah pribadi dan masalah sosial (eksplorasi) (menanya, menalar) 

r. siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 

dari 4 siswa (elaborasi) 

s. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok  (elaborasi) 

t. siswa mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Lembar Kerja 

Kelompok (Komponen I Treffinger: Understanding Challenge) 

(eksplorasi) (mencoba,menalar) 

u. Siswa mengungkapkan gagasannya dalam berdiskusi (Komponen II 

Treffinger: Generating Ideas) (elaborasi) (mencoba, membentuk 

jejaring) 

v. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan berdiskusi. (elaborasi) 

(menanya, menalar) 

w. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan 

(Komponen III Treffinger: Preparing for Action) (eksplorasi) 

(menalar, membentuk jejaring) 

x. Siswa dalam kelompok menyimpulkan hasil diskusi (elaborasi) 

y. Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

(elaborasi) (membentuk jejaring) 

z. Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa yang lain mengecek 

solusi yang telah diperoleh siswa (Komponen III Treffinger: 

Preparing for Action) (konfirmasi) (mengamati, membentuk jejaring) 

aa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk 

bertanya (konfirmasi) 

bb. Guru memberikan reward terhadap kelompok terbaik. (konfirmasi) 
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cc. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap materi 

yang baru saja di pelajari. (konfirmasi) 

8) Kegiatan Akhir (25 menit) 

e. Siswa bersama  guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

f. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

g. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

berikutnya 

h. Guru menutup pelajaran 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Powerpoint tentang masalah pribadi  

b. Laptop 

c. Speaker 

d. LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar 

a. Depdiknas (2007). Standar Proses. Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional  

b. Huda, Miftahul. 2013.Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

c. Wisnu, Thantya, dkk.  2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

d. Sadiman, dkk.  2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

e. Internet dan sumber lain yang relevan 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur 

a. Tes awal   : ada 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 
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2. Jenis tes  

a. Lembar Kerja Kelompok (Terlampir) 

b. Soal evaluasi (Terlampir) 

3. Bentuk 

a. Pilihan ganda 

b. Uraian  

c. Unjuk kerja  

4. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

5. Penilaian  : kognitif, afektif dan psikomotor 

 

Semarang,  13 Maret 2014 
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MATERI SIKLUS I 

MASALAH – MASALAH PRIBADI 

 

Setiap hari kita berhadapan dengan masalah. Contohnya, lupa mengerjakan 

PR, terjebak kemacetan, sakit, dijauhi teman-teman, dimarahi orang tua, dan 

sebagainya. Masalah apa yang sering kamu hadapi? Ada masalah pribadi 

(individu) dan ada juga masalah sosial. Masalah pribadi adalah masalah-masalah 

yang dialami dan dihadapi oleh manusia sebagai individu (pribadi). Ketika kamu 

lupa mengerjakan PR, dimarahi orang tua, dijauhi teman-taman, dan sakit kamu 

sedang menghadapi masalah pribadi. Orang lain tidak akan dirugikan oleh 

masalah kamu ini. Lalu apa masalah sosial? Apa bedanya dengan masalah 

pribadi? Kamu tahu bahwa manusia adalah mahkluk sosial. Manusia tidak bisa 

hidup seorang diri. Sejak bayi sampai tua manusia membutuhkan orang lain. 

Untuk bisa makan, berbicara, berjalan, membaca, dan menulis kita diajari orang 

lain. Ini artinya manusia selalu hidup bersama atau dalam masyarakat. 

Suatu hal atau kejadian disebut sebagai masalah sosial jika semua warga 

masyarakat lain ikut merasakan pengaruh masalah tersebut. Contohnya masalah 

pencurian yang terjadi di rumah Pak Andi. Peristiwa pencurian itu merupakan 

masalah sosial. Tidak hanya keluarga Pak Andi yang merasakan dampaknya. 

Masyarakat di lingkungan Pak Andi juga merasakan pengaruhnya.  

Masalah pribadi bisa dipecahkan sendiri oleh orang bersangkutan. Tidak 

demikian halnya dengan masalah sosial. Masalah sosial harus dipecahkan atau 

diatasi secara bersama-sama. Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang 

diri ketika di lingkungannya sering terjadi kasus pencurian. Masalah ini hanya 

bisa diselesaikan bersama-sama semua warga masyarakat. Setiap warga harus 

mendukung upaya penyelesaian tersebut. Turut ronda malam di lingkungan 

merupakan contoh keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

  

APAKAH MASALAH 
ITU?????

Ayo amati gambar berikut ^^

 

              

            

Setiap hari kita berhadapan dengan masalah. 
Contohnya, lupa mengerjakan PR, terjebak 

kemacetan, sakit, dijauhi teman-teman,
dimarahi orang tua, dan sebagainya

Masalah apa yang sering 
kamu hadapi?
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MASALAH
PRIBADI

MASALAH 
SOSIAL

ADA DUA JENIS 
MASALAH, YAITU: 

  

MASALAH PRIBADI

Yaitu masalah-masalah yang dialami 
dan dihadapi oleh manusia sebagai 
individu (pribadi)

MASALAH PRIBADI

Yang mengalami 
dan merasakan 
dampaknya DIRI SENDIRI

Yang harus 
menyelesaikan

  

Lalu apa

masalah sosial ?

Apa bedanya dengan

masalah pribadi?

MASALAH SOSIAL
Yaitu masalah yang terjadi di masyarakat.
Suatu hal atau kejadian disebut sebagai 

masalah sosial jika semua warga masyarakat 
lain ikut merasakan pengaruh masalah 

tersebut

  

MASALAH SOSIAL

Yang mengalami 
dan merasakan 
dampaknya

masyarakat

Yang harus 
menyelesaikan

  

   

Sekarang, sudah 

bisakah kamu 

membedakan 

masalah pribadi dan 

masalah sosial?
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Nama Kelompok :  

Nama Anggota :  

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 

5. .................................................. 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS I 

 

 

Petunjuk :  

1. Diskusikan bersama kelompokmu sesuai model Treffinger untuk mengerjakan LKS ini ! 

2. Tulislah jawaban dalam LKS ini dan salin di buku catatan masing-masing! 

 

 

Soal : 

Amati gambar di dalam tabel berikut, sebutkan masalah pribadi yang ditunjukkan gambar dan cara mengatasi masalah pribadi tersebut ! 

NO GAMBAR MASALAH PRIBADI CARA MENGATASI 

1.  
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  
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4.  

 

 

 

 

 

 

5.  
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS I 

(Kebijaksanaan guru) 

NO GAMBAR MASALAH PRIBADI CARA MENGATASI 

1.  

 

Andi sedang sakit Sebaiknya Andi berobat ke dokter dan 

istirahat yang cukup 

2.  

 

 

Kakak dan adik berebut mainan 

 

 

 

Sebaiknya mereka dapat bermain bersama 

dan tidak saling berebut mainan, atau 

kakak mengalah dan memberikan 

mainannya kepada adik 
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3.  

 

 

Nino tidak dapat mengerjakan ulangan 

 

 

 

Sebaiknya Nino rajin belajar agar dapat 

mengerjakan ulangannya 

4.  

 

 

Dio dimarahi ibu karena bandel 

 

 

 

Sebaiknya Dio tidak bandel dan mematuhi 

perintah dan nasihat ibunya 
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5.  

 

 

Joko dan Budi berkelahi 

 

 

 

Sebaiknya Joko dan Budi menyelesaikan 

permasalahannya dengan baik-baik. 

 

Penilaian : 

Skor = 
 

 
 x K          (Suryanto, 2009: 6.23) 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk penguraian 

N = Jumlah seluruh butir soal (5) 

K= Skor maksimum skala penilaian (100)
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Jenis Sekolah   : SDN Mangunsari 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 15 menit  

Jumlah Soal  : 15 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota 

dan provinsi 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah  

2.4 Mengenal permasalahan sosial 

di daerahnya 

Masalah pribadi 

 

Menjelaskan pengertian 

masalah 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

1 

 

 

1 

C1 

 

 

C2 
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Membedakan masalah 

pribadi dan masalah sosial 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

2 

4 

 

2 

C1 

C3 

 

C2 

  Menigidentifikasi masalah 

pribadi yang sering terjadi 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

3 

5 

 

3 

 

C2 

C2 

 

C3 

 

Menemukan pemecahan 

masalah terhadap masalah-

masalah pribadi yang sering 

terjadi 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

Uraian 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

4 

5 

C4 

C4 

C4 

C4 

C4 

 

 

C4 

C4 
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NAMA LENGKAP : ........................................................... 

NO ABSEN  : .......................... 

 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

MAPEL   : IPS 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

SEKOLAH   : SDN MANGUNSARI 

HARI/ TANGGAL  :   

MATERI   : MASALAH PRIBADI 

 

 

 

 

 

Petunjuk Umum 

1. Tulislah terlebih dahulu nama dan no absenmu di atas ! 

2. Bacalah soal – soal dengan teliti! 

3. Teliti sekali lagi pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak / Ibu 

Guru! 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar ! 

1. Berikut ini manakah yang termasuk ke dalam masalah .... 

a. Mendapat peringkat 1 

b. Dijauhi teman – teman 

c. Diajak jalan-jalan ke kebun binatang oleh ayah 

d. Mengerjakan PR 

2. Masalah yang dialami oleh diri sendiri, disebut …. 

a. Masalah umum 

b. Masalah sosial 

c. Masalah Negara 

d. Masalah pribadi 

3. Berikut ini manakah yang termasuk ke dalam masalah pribadi …. 

a. Rusaknya fasilitas umum 

b. Pencemaran udara 
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c. Banyaknya pengemis di jalan raya 

d. Dimarahi ibu guru karena lupa mengerjakan PR 

4.  Berikut ini pernyataan yang benar tentang masalah pribadi adalah .... 

a. Bisa dipecahkan sendiri oleh orang bersangkutan 

b. Melibatkan orang banyak 

c. Semua orang ikut merasakan pengaruh dari masalah tersebut 

d. Pemerintah harus ikut menyelesaikan masalah tersebut 

5. Masalah pribadi masing-masing orang …. 

a. Sama saja 

b. Berbeda 

c. Sedikit 

d. Tidak ada masalah 

6. Masalah pribadi dapat dihindari dengan cara, …. 

a. Mengganggu orang lain 

b. Tidak mengindahkan nasehat orang tua 

c. Mematuhi peraturan yang ada 

d. Merusak fasilitas umum 

7. Andi dimarahi ayahnya karena mendapatkan nilai ulangan jelek, Andi 

sebaiknya .... 

a. Menonton TV 

b. Bermain PS hingga larut malam 

c. Pergi jalan-jalan 

d. Belajar dengan giat 

8. Ketika dinasehati orang tua, kita harus .... 

a. Mendengarkan 

b. Acuh 

c. Tidak peduli 

d. Pura-pura tidak mendengar 

9. Agar tidak terlambat berangkat ke sekolah, kita harus …. 

a. Menonton TV hingga larut malam 

b. Bangun pagi 
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c. Tidur hingga siang 

d. Mandi lama 

10. Masalah pribadi harus .... 

a. Dibiarkan saja 

b. Ditunda 

c. Segera diselesaikan 

d. Dijadikan kebiasaan 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan masalah? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Apakah perbedaan antara masalah pribadi dan masalah sosial? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Sebutkan 2 masalah pribadi yang pernah kamu alami? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4. Bagaimanakah cara mengatasi masalah pribadi yang pernah kamu alami 

pada soal no.3? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Apa kerugian jika masalah pribadi tidak segera diselesaikan? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. D 

3. D 

4. A 

5. B 

6. C 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 

 

B. Uraian 

1. Sesuatu yang membuat keadaan menjadi membingungkan dan harus 

segera diselesaikan 

2. Masalah yang dialami oleh diri sendiri dan tidak ada campur tangan dari 

orang lain. Masalah sosial adalah masalah yang dialami oleh masyarakat 

dan dampaknya dirasakan langsung oleh mereka. 

3. Terlambat berangkat ke sekolah, tidur di dalam kelas, mencontek, lupa 

mengerjakan PR, melanggar peraturan lalu lintas, mengganggu adik, dll. 

4. Cara mengatasi masalah pribadi yaitu dengan cara lebih disiplin, patuh 

kepada peraturan, dan lebih mengontrol emosi. 

5. Dijauhi teman, mendapatkan hukuman dari guru, dimarahi orang tua, 

merugikan diri sendiri dll.  
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PENILAIAN : 

A Skor tiap nomor   = 1 

Skor maksimal   = 10 

B  Skor tiap nomor  = 2 

Skor maksimal  =10 

Nilai Akhir soal evaluasi  =
             

                  
 X 100  

 (Poerwanti, 2008: 6-15) 

 

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal   = 0
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS IV SEMESTER II 

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

PUPUT ALFRIANTI 

1401410096 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator  

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran   Penilaian Sumber/ Bahan/ Alat 

2.  Mengenal  sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/ kota dan 

provinsi 

 

2.4    Mengenal 

permasalahan 

sosial di 

daerahnya 

 

2.4.5 Menyebutkan 

masalah sosial 

yang terjadi di 

lingkungan 

tempat tinggal 

2.4.6 Mengidentifikasi 

penyebab dari 

masalah sosial 

yang terjadi di 

lingkungan 

tempat tinggal 

2.4.7 Menemukan 

Masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat tinggal 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

akan digunakan 

2. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang 

harus dicapai siswa dalam pembelajarannya 

(Komponen I: Understanding Challenge) 

3. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan 

slide Powerpoint (Komponen I: Understanding 

Challenge) 

4. Siswa mengamati slide Powerpoint yang diputar 

guru (Komponen I: Understanding Challenge)  

5. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok  

6. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok  

7. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi permasalahan (Komponen I: 

Understanding Challenge) 

8. Guru memberi waktu dan kesempatan pada siswa 

Proses dan 

hasil 

a. Wisnu, Thantya, 

dkk.  2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

b. Sadiman, dkk.  

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4 Untuk 
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Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator  

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran   Penilaian Sumber/ Bahan/ Alat 

pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi 

masalah sosial 

yang terjadi di 

lingkungan 

tempat tinggal 

 

untuk mengungkapkan gagasannya dan juga 

membimbing siswa dalam berdiskusi (Komponen 

II: Generating Ideas) 

9. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan 

berdiskusi  

10. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai (Komponen III: Preparing 

for Action)   

11. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

12. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya 

13. Guru bersama siswa yang lain mengecek solusi 

yang telah diperoleh kelompok (Komponen III: 

Preparing for Action) 

14. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran 

15. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

16. Guru menutup pelajaran 

SD/MI Kelas IV.  

Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan  : SDN Mangunsari Semarang 

Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Hari / Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Alokasi Waktu      : 3 × 35 menit 

Materi Pokok :Masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

C. Indikator 

2.4.5 Menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal 

2.4.6 Mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggal 

2.4.7 Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah sosial 

yang terjadi di lingkungan tempat tinggal 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada lingkungan sekitar siswa dapat menyebutkan 

masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal minimal 4 

dengan benar.  

2. Melalui pengamatan pada media Powerpoint tentang masalah-masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal siswa dapat mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal dengan benar.  
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3. Melalui pengamatan pada media Powerpoint tentang masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal, siswa dapat menemukan pemecahan masalah 

untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal 

dengan benar.  

 

Karakter siswa yang diharapkan : Komunikatif, tanggung jawab, disiplin, 

peduli dan jujur. 

 

E. Materi Ajar 

Masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal (pedesaan)  

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode pembelajaran : 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

Model Pembelajaran : Model  Treffinger berbantuan media PowerPoint 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1) Pra kegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi  

d. Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (±10 menit) 

a. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab : 

“ Anak- anak, pernahkah di desa kalian terjadi pencurian? Coba siapa 

yang tahu pencurian termasuk ke dalam masalah apa? Masalah pribadi 

atau masalah sosial?” 
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b. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai siswa 

dalam pembelajarannya (Komponen I Treffinger: Understanding 

Challenge) 

3) Kegiatan Inti (±60 menit) 

a. Siswa mengamati slide powerpoint tentang masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal yang diputar guru (Komponen I Treffinger : 

Understanding Challenge) (eksplorasi) (mengamati, menalar) 

b. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang isi slide 

Powerpoint (Komponen I Treffinger : Understanding Challenge) 

(eksplorasi) (mengamati, menalar) 

c. siswa membentuk kelompok  yang terdiri dari 4 siswa (elaborasi) 

d. Siswa menerjakan Lembar Kerja Kelompok (elaborasi) 

e. siswa untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggal (Komponen I Treffinger: Understanding 

Challenge) (eksplorasi) (mencoba, menalar) 

f. Siswa mengungkapkan gagasannya dalam berdiskusi (Komponen II 

Treffinger: Generating Ideas) (elaborasi) (mencoba, membentuk 

jejaring) 

g. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan berdiskusi. (elaborasi) 

(menanya, menalar) 

h. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan 

dalam Lembar Kerja Kelompok (Komponen III Treffinger: Preparing 

for Action) (eksplorasi) (menalar, membentuk jejaring) 

i. Siswa dalam kelompok menyimpulkan hasil diskusi. (elaborasi) 

j. Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

(elaborasi) (membentuk jejaring) 

k. Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa yang lain mengecek 

solusi yang telah diperoleh siswa (Komponen III Treffinger: 

Preparing for Action) (konfirmasi) (mengamati, membentuk jejaring) 

l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk 

bertanya (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward terhadap kelompok terbaik. (konfirmasi) 
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n. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap materi 

yang baru saja di pelajari. (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu  

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

berikutnya 

d. Guru menutup pelajaran 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Slide PowerPoint yang berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi 

di lingkungan tempat tinggal 

b. Laptop 

c. Speaker 

d. LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar 

a. Depdiknas (2007). Standar Proses. Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional  

b. Huda, Miftahul. 2013.Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

c. Wisnu, Thantya, dkk.  2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

d. Sadiman, dkk.  2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

e. Internet dan sumber lain yang relevan 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur 

a. Tes awal   : ada 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 
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2. Jenis tes  

a. Lembar Kerja Kelompok (Terlampir) 

b. Soal evaluasi (Terlampir) 

3. Bentuk 

a. Pilihan ganda 

b. Uraian  

c. Unjuk kerja  

4. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

5. Penilaian  : kognitif, afektif dan psikomotor 

 

 

 

Semarang, 25 Maret 2014 
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MATERI SIKLUS II 

MASALAH SOSIAL DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL 

 

Masalah sosial merupakan masalah yang terjadi di masyarakat. Masalah 

sosial merupakan kondisi masyarakat yang tidak normal atau tidak semestinya. 

Masalah sosial terjadi karena faktor ekonomi, kepribadian, lingkungan masyarakat 

dan negara. Saat ini di wilayah tempat tinggal kita, masih banyak kita jumpai 

permasalahan sosial, antara lain sebagai berikut: 

1. Pengangguran 

Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak 

mendapatkan penghasilan. Jumlah pengangguran semakin banyak karena 

jumlah lulusan sekolah lebih banyak dari pada jumlah lapangan pekerjaan. 

Selain itu para pengusaha dihadapkan pada persoalan kenaikan tarif listrik 

dan harga bahan bakar minyak yang mahal. Hal itu menyebabkan banyaknya 

perusahaan yang tutup dan bangkrut, atau setidaknya mengurangi jumlah 

karyawannya. 

Kamu bisa membayangkan jika orang tuamu tidak lagi bekerja dan 

tidak punya penghasilan. Apa yang akan terjadi? Tentunya keluargamu akan 

kesulitan memenuhi kebutuhan hidup baik makan, pakaian, biaya sekolah 

serta kebutuhan yang lainnya. Itulah sebabnya pengangguran dapat 

menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Seperti kemiskinan, kejahatan, 

perjudian, kelaparan, kurang gizi bahkan meningkatnya angka bunuh diri. 

2. Kemiskinan 

Semakin banyak dan semakin lama orang menganggur menyebabkan 

kemiskinan. Di Indonesia jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, 

walaupun pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak 

dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang dan papan. 

Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang lain, 

seperti kejahatan, kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, rentan penyakit dan 

stress. 
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Apa penyebab dari kemiskinan? Kemiskinan bisa disebabkan oleh dua 

hal. Yakni dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor dari luar (eksternal). 

Faktor internal antara lain karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki 

keterampilan dan karena sifat malas. Sedangkan faktor eksternal antara lain 

disebabkan oleh kondisi ekonomi negara yang buruk, harga-harga 

melambung tinggi dan kurangnya perhatian pemerintah. 

3. Kejahatan 

Kejahatan sering disebut sebagai tindak kriminal atau perbuatan yang 

melanggar hukum. Pengangguran dan kemiskinan dapat menyebabkan tindak 

kejahatan. Jika tidak dilandasi keimanan dan akal sehat, pengangguran 

mengambil jalan pintas untuk mengatasi kemiskinannya. Banyak cara keliru 

yang dijalani misalnya melakukan judi, penipuan, pencurian, pencopetan, 

perampokan hingga pada pembunuhan. Yang stress dan tidak kuat bisa 

kemudian minum-minuman keras atau memakai narkoba. 

4. Pertikaian Kelompok 

Pertikaian bisa disebabkan banyak hal, antara lain karena salah paham, 

emosi yang tidak terkendali atau karena memperebutkan sesuatu. Sesuatu yang 

diperebutkan dapat berupa suatu prinsip, seseorang atau suatu barang. 

Pertikaian dapat terjadi di dalam suatu keluarga atau di masyarakat. Pertikaian 

yang tidak segera diselesaikan bisa berakibat fatal. Suatu pertikaian bahkan 

dapat menimbulkan korban jiwa. Masyarakat yang didalamnya terdapat 

pertikaian atau konflik menyebabkan suasana tidak aman dan nyaman. 

Pertikaian yang terjadi di keluarga juga dapat menyebabkan suasana menjadi 

tidak tenang dan tentram. 

5. Masalah sampah 

Salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat adalah sampah. 

Masalah sampah sangat mengganggu, terutama kalau tidak dikelola dengan 

baik. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di lingkunganmu? 

Sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang 

ditumpuk dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular.Misalnya, muntah 

berak (muntaber), penyakit kulit, paru-paru, dan pernapasan.  
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Masalah lain berkaitan dengan sampah adalah kebiasaan buruk 

membuang sampah sembarangan. Di banyak tempat banyak warga yang biasa 

membuang sampah ke sungai dan saluran air. Sungai dan aliran air menjadi 

mampet. Akibatnya, sering terjadi banjir jika hujan lebat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 
 

 
 

MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Slide Powerpoint 

TINGGAL
MASALAH SOSIAL DI LINGKUNGAN 

TEMPAT TINGGAL

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1
Universitas Negeri Semarang

OLEH:
PUPUT ALFRIANTI

1401410096

   

Masih ingatkah kalian, apa yang dimaksud 

masalah sosial ???

 

Masalah sosial merupakan masalah yang 
terjadi di masyarakat. Masalah sosial 

merupakan kondisi masyarakat yang tidak 
normal atau tidak semestinya.

    

Contoh masalah sosial di lingkungan 
tempat tinggal

PENGANGGURAN

KEMISKINAN

KEJAHATAN

PERTIKAIAN ANTAR KELOMPOK

MASALAH SAMPAH

GO

 

Pengangguran adalah orang 
dewasa yang tidak bekerja 
dan tidak mendapatkan 
penghasilan.

penyebab

Rasa malas mencari 
pekerjaan, jumlah lulusan 
sekolah lebih banyak dari 

pada jumlah lapangan 
pekerjaan

Kamu bisa membayangkan jika orang tuamu tidak lagi 

bekerja dan tidak punya penghasilan. Apa yang akan 

terjadi?

KEMBALI

      

KEMISKINAN

Orang yang miskin tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang dan 

papan

KEMBALI

VIDEO 
KEMISKINAN
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KEJAHATAN

Kejahatan sering disebut sebagai tindak 
kriminal atau perbuatan yang melanggar 

hukum.

Contohnya pencurian, perampokan, 
penipuan dan lain-lain

KEMBALI

     

PERTIKAIAN ANTAR 
KELOMPOK

Pertikaian sering 
disebut juga dengan 

perkelahian atau 
tawuran

Pertikaian bisa disebabkan 
banyak hal, antara lain 
karena salah paham, 

emosi yang tidak 
terkendali atau karena 

memperebutkan sesuatu.

KEMBALI

 

MASALAH SAMPAH

Masalah sampah sangat mengganggu, terutama kalau 
tidak dikelola dengan baik. Bagaimana dengan 

pengelolaan sampah di lingkunganmu?

menimbulkan bau tidak 
sedap, menjadi sumber 

penyakit dan dapat 
menyebabkan banjir

SAMPAH

KEMBALI

      

SUDAH MENGERTIKAH KAMU 
TENTANG MASALAH SOSIAL DI 

LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL ???
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LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS II 

Petunjuk :  

1. Diskusikan bersama kelompokmu sesuai model Treffinger untuk  

mengerjakan LKS ini ! 

2. Tulislah jawaban dalam LKS ini dan salin di buku catatan masing-masing! 

 

Soal : 

Amati tabel di bawah ini, identifikasilah penyebab masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dan cara mengatasi masalah sosial tersebut!  

No Gambar  Masalah 

sosial 

Penyebab masalah sosial Cara pemecahan masalah 

1 

 

Pengangguran   

Nama Kelompok :  

Nama Anggota :  

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 

5. ................................................. 
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2 

 

Kemiskinan 

 

  

3 

 

Pencurian 
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4 

 

Pertikaian 

antar warga 

  

5 

 

Masalah 

sampah 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS II 

(Kebijaksanaan guru) 

 

No Gambar  Masalah sosial Penyebab masalah sosial Cara pemecahan masalah 

1 

 

Pengangguran 

 

1. Rendahnya pendidikan warga 

2. Kurangnya keahlian dan 

keterampilan warga 

3. jumlah lulusan sekolah lebih 

banyak dari pada jumlah lapangan 

pekerjaan  

1. Pemerintah memberikan 

penyuluhan dan pelatihan 

keterampilan 

2. Penciptaan lapangan kerja baru 

3. Sebagai generasi muda kita harus 

belajar yang rajin sehingga 

menjadi manusia yang cerdas, ahli 

dan terampil 

2 

 

Kemiskinan 

 

Faktor internal: 

1. pendidikan yang rendah, 

2. tidak memiliki keterampilan 

3. mempunyai sifat malas, tidak mau 

berusaha.  

faktor eksternal: 

antara lain disebabkan oleh kondisi 

ekonomi negara yang buruk, harga-

harga melambung tinggi dan 

kurangnya perhatian pemerintah. 

1. Pemerintah memberikan 

penyuluhan dan pelatihan 

keterampilan 

2. Penciptaan lapangan kerja baru 

3. Memotivasi warga miskin agar 

mau berusaha menaikan taraf 

hidupnya 
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3 

 

Pencurian 

 

Kekurangan uang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

1. Meningkatkan iman dan taqwa 

karena mencuri itu dosa 

2. Pemerintah memberikan 

penyuluhan, pelatihan 

keterampilan dan penciptaan 

lapangan kerja agar penduduk 

mau berusaha menghasilkan uang 

dan mampu mencukupi 

kebutuhannya 

4 

 

Pertikaian antar 

warga 

Adanya salah paham antar warga, 

kurang rukun 

1. Pemerintah memberikan 

penyuluhan sadar hukum 

2. Membiasakan menyelesaikan 

masalah dengan cara 

musyawarah 

3. Peningkatan rasa toleransi dan 

saling menghargai 

4. Sering diadakan kegiatan yang 

melibatkan semua warga 

sehingga warga menjadi lebih 

akrab 
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5 

 

Masalah sampah Masih rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk 

membuang sampah pada tempatnya 

1. Menegur warga yang membuang 

sampah sembarangan karena 

sampah merupakan sumber 

penyakit dan menyebabkan 

banjir 

2. Pemerintah memberikan 

penyuluhan pentingnya 

membuang sampah pada 

tempatnya 

 

Penilaian : 

Skor = 
 

 
 x K          (Suryanto, 2009: 6.23) 

 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk penguraian 

N = Jumlah seluruh butir soal (5) 

K= Skor maksimum skala penilaian (100)
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Jenis Sekolah   : SDN Mangunsari 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 15 menit  

Jumlah Soal  : 15 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan 

provinsi 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah  

2.4 Mengenal 

permasalahan sosial 

di daerahnya 

Masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal 

 

 

Menyebutkan masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan tempat 

tinggal 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

Uraian 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

C1 

C1 

C2 

C2 

 

 

C2 



405 
 

 
 

 

 

 

2 C2 

Mengidentifikasi penyebab dari 

masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggal 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

    Uraian 

5 

8 

 

3 

 

C3 

C3 

 

C4 

 

  Menemukan pemecahan masalah 

untuk mengatasi masalah sosial 

yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggal 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Uraian 

6 

7 

9 

10 

 

4 

5 

C3 

C3 

C4 

C3 

 

C4 

C4 



406 
 

 
 

SOAL EVALUASI SIKLUS II   

MAPEL   : IPS 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

SEKOLAH  : SDN MANGUNSARI 

HARI/ TANGGAL :  

MATERI  : Masalah sosial di lingkungan 

tempat tinggal 

   

 

 

 

Petunjuk Umum 

a. Tulislah terlebih dahulu nama dan no absenmu di atas ! 

b. Bacalah soal – soal dengan ! 

c. Teliti sekali lagi pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak / Ibu 

Guru 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar ! 

1. Salah satu ciri masyarakat di pedesaan adalah  .... 

a.  egois 

b.  kurang peduli 

c.  individualis  

d. gemar bergotong royong 

2. Manusia adalah mahkluk sosial, artinya ... . 

a. manusia adalah seorang pribadi 

b. manusia mampu hidup tanpa orang lain 

c. manusia harus hidup bersama orang lain 

d. manusia tidak bisa berkembang bersama orang lain 

3. Berikut ini yang merupakan masalah sosial adalah ... . 

a. dimarahi ibu guru 

b. perampokan    

NAMA LENGKAP  : .................................................. 

NO.ABSEN  : .................................................. 
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c. menyontek saat ulangan   

d. tidur di dalam kelas 

4. Berikut ini yang merupakan sifat masalah sosial adalah ... . 

a. dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri jika tidak diselesaikan 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

5.  Orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan 

disebut.... 

 a. anak jalanan 

 b. pengangguran 

 c. orang miskin 

 d. pencuri 

6. Pengangguran terjadi karena tidak tersedianya .... 

a. Tempat tinggal 

b.  Tenaga kerja 

c. lowongan pekerjaan  

d. tenaga ahli 

7. Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab …. 

a.  bersama warga 

b.  ketua RW  

c.  pemerintah 

d.  lurah 

8. Di bawah ini yang bukan menjadi penyebab pertikaian adalah .... 

a. salah paham 

b. beda prinsip 

c. emosi  

d. kerjasama 

9. Tindakan yang harus diambil kalau rumah warga mengalami kebakaran 

adalah ... . 

a. menonton petugas pemadam kebakaran bekerja 
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b. menutup jalan masuk ke lokasi kebakaran 

c. menggunakan kesempatan untuk mencuri 

d. membantu memadamkan api 

10. Pemerintah telah memberikan BOS kepada anak sekolah. BOS adalah …. 

a.  Bantuan Obat Sosial 

b.  Bimbingan Organisasi Sekolah 

c.  Bantuan Operasional Sekolah 

d.  Bimbingan Orang Susah 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan masalah sosial ? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Sebutkan 4 masalah sosial yang terdapat di lingkungan sekitarmu ! 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Apa yang akan terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan tempat tinggal kita aman dari 

pencurian? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Sebutkan 2 upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah 

kemiskinan! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. D 

2. C 

3. B 

4. A 

5. B 

6. C 

7. A 

8. D 

9. D 

10. C 

 

B. Uraian 

1. Masalah sosial adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam 

masyarakat dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. 

2. Kebakaran, pencurian, perkelahian, pengangguran, pemukiman 

kumuh, kemiskinan, masalah sampah dll. 

3. Sampah dapat menjadi sumber penyakit dan menyebabkan banjir 

4. Sebelum tidur atau berpergian semua jendela dan pintu dikunci rapat, 

menyimpan uang dalam skala besar di bank, jangan membiasakan 

pamer harta kekayaan, menjaga keamanan lingkungan desa dengan 

mengadakan siskamling  

5. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah antara lain mencanangkan 

program KB, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan 

keterampilan, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 

warga miskin dll. 
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PENILAIAN : 

A Skor tiap nomor   = 1 

Skor maksimal   = 10 

B  Skor tiap nomor  = 2 

Skor maksimal  =10 

Nilai Akhir soal evaluasi  =
             

                  
 X 100  

 (Poerwanti, 2008: 6-15) 

 

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal   = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



411 
 

 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS IV SEMESTER II 

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus III 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

PUPUT ALFRIANTI 

1401410096 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 



412 
 

 
 

SILABUS PEMBELAJARAN IPS 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SDN Mangunsari Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator  

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran   Penilaian Sumber/ Bahan/ Alat 

2.  Mengenal  sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/ kota dan 

provinsi 

 

2.4    Mengenal 

permasalahan 

sosial di daerahnya 

 

2.4.8 Menyebutkan 

masalah sosial 

yang terjadi di 

lingkungan 

tempat tinggal 

2.4.9 Mengidentifikas

i penyebab dari 

masalah sosial 

yang terjadi di 

lingkungan 

tempat tinggal 

2.4.10 Menemukan 

pemecahan 

Masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat tinggal 

1. Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan 

2. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi 

yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajarannya (Komponen I: 

Understanding Challenge) 

3. Guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan slide Powerpoint 

(Komponen I: Understanding 

Challenge) 

4. Siswa mengamati slide Powerpoint 

yang diputar guru (Komponen I: 

Understanding Challenge)  

5. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok  

6. Guru membagikan Lembar Kerja 

Proses dan 

hasil 

a. Wisnu, Thantya, 

dkk.  2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD/MI 

Kelas IV.  Jakarta 

: Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

b. Sadiman, dkk.  

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4 Untuk 

SD/MI Kelas IV.  
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Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator  

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran   Penilaian Sumber/ Bahan/ Alat 

masalah untuk 

mengatasi 

masalah sosial 

yang terjadi di 

lingkungan 

tempat tinggal 

 

Kelompok  

7. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengidentifikasi 

permasalahan (Komponen I: 

Understanding Challenge)  

8. Guru memberi waktu dan kesempatan 

pada siswa untuk mengungkapkan 

gagasannya dan juga membimbing 

siswa dalam berdiskusi (Komponen II: 

Generating Ideas)  

9. Siswa dalam kelompok saling bertanya 

dan berdiskusi  

10. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

(Komponen III: Preparing for Action)   

11. Perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

12. Guru bersama siswa yang lain 

mengecek solusi yang telah diperoleh 

kelompok (Komponen III: Preparing 

for Action) 

13. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

14. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

15. Guru menutup pelajaran 

 

Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan     : SDN Mangunsari Semarang 

Mata Pelajaran     : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester     : IV / 2 

Hari / Tanggal         : Jum’at, 28 Maret 2014 

Alokasi Waktu     : 3 × 35 menit 

Materi Pokok      : Masalah-masalah sosial di perkotaan 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4  Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

C. Indikator 

2.4.8 Menyebutkan masalah-masalah sosial yang terjadi di perkotaan 

2.4.9 Mengidentifikasi penyebab dari masalah - masalah sosial di perkotaan 

2.4.10 Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah - masalah 

sosial di perkotaan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada gambar dalam media Powerpoint, siswa 

dapat menyebutkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan 

minimal 4 dengan benar.  

2. Melalui pengamatan pada video tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan, siswa dapat mengidentifikasi penyebab dari 

masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan dengan 

benar.  
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3. Melalui pengamatan pada video tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan, siswa dapat menemukan pemecahan masalah 

untuk mengatasi masalah sosial yag terjadi di lingkungan perkotaan 

dengan benar 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Komunikatif, tanggung jawab, disiplin, 

partisipasi, dan peduli. 

 

E. Materi Ajar 

Masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan (terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode pembelajaran : 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

Model Pembelajaran : Model  Treffinger berbantuan media PowerPoint 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1) Pra kegiatan (±10 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi  

d. Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (±10 menit) 

a. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab : 

“ Anak- anak, pernahkah kalian pergi ke pusat Kota Semarang? 

Bagaimana keadaan disana? Panas, berdebu, macet? Semua itu adalah 

contoh masalah sosial yang terjdi di perkotaan” 
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b. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai siswa 

dalam pembelajarannya (Komponen I Treffinger: Understanding 

Challenge) 

3) Kegiatan Inti (±60 menit) 

a. Siswa mengamati slide powerpoint tentang masalah sosial di 

lingkungan perkotaan yang diputar guru (Komponen I Treffinger: 

Understanding Challenge)  (eksplorasi) (mengamati, menalar) 

b. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang isi slide 

Powerpoint yaitu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan 

perkotaan (Komponen I Treffinger: Understanding Challenge)  

(eksplorasi) (mengamati, menalar) 

c. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa (elaborasi) 

d. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (elaborasi) 

e. Siswa mengidentifikasi permasalahan sosial yang terjadi di perkotaan 

(Komponen I Treffinger: Understanding Challenge) (eksplorasi) 

(mencoba, menalar ) 

f. Siswa mengungkapkan gagasannya dalam berdiskusi (Komponen II 

Treffinger: Generating Ideas) (elaborasi) (mencoba, membentuk 

jejaring) 

g. Siswa dalam kelompok saling bertanya dan berdiskusi. (elaborasi) 

(menanya, menalar) 

h. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai tentang permasalah 

sosial di lingkungan perkotaan (Komponen III Treffinger: Preparing 

for Action). (eksplorasi)  (menalar, membentuk jejaring) 

i. Siswa dalam kelompok menyimpulkan hasil diskusi (elaborasi) 

j. Siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

(elaborasi) (membentuk jejaring) 

k. Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa yang lain mengecek 

solusi yang telah diperoleh siswa (Komponen III Treffinger: 

Preparing for Action) (konfirmasi) (mengamati, membentuk jejaring) 
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l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk 

bertanya. (konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward terhadap kelompok terbaik. (konfirmasi) 

n. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap materi 

yang baru saja dipelajari.  (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (±25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu  

c. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

berikutnya 

d. Guru menutup pelajaran 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Media PowerPoint tentang masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

perkotaan 

b. Laptop 

c. Speaker 

d. LCD Proyektor 

2. Sumber Belajar 

a. Depdiknas (2007). Standar Proses. Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional  

b. Huda, Miftahul. 2013.Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

c. Wisnu, Thantya, dkk.  2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

d. Sadiman, dkk.  2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI Kelas 

IV.  Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

e. Internet dan sumber lain yang relevan 
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I. Evaluasi 

1. Prosedur 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 

2. Jenis tes  

a. Lembar Kerja Kelompok (Terlampir) 

b. Soal evaluasi (Terlampir) 

3. Bentuk 

a. Pilihan ganda 

b. Uraian  

c. Unjuk kerja  

4. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

5. Penilaian  : kognitif, afektif dan psikomotor 

 

Semarang, 28 Maret 2014 
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MATERI AJAR 

MASALAH SOSIAL DI LINGKUNGAN PERKOTAAN 

 

 

Beberapa masalah sosial yang sering terjadi di perkotaan adalah sebagai berikut : 

1. Rusaknya atau buruknya fasilitas umum 

Coba sebutkan apa saja fasilitas umum di lingkunganmu? Beberapa 

fasilitas umum yang mudah dijumpai adalah sarana transportasi (kereta api, bis, 

angkot, kapal laut, kapal terbang), sarana pendidikan (sekolah), sarana 

kesehatan (Puskesmas, balai kesehatan ibu anak, Posyandu, rumah sakit), dan 

sarana hiburan (rekreasi). Bagaimana keadaan fasilitas umum ini di 

lingkunganmu? Apakah dalam keadaan baik atau rusak? Apa yang kamu 

lakukan kalau melihat fasilitas umum dalam keadaan rusak? 

Mengapa buruknya fasilitas umum menjadi masalah sosial? Fasilitas 

umum digunakan secara bersama oleh masyarakat. Kalau fasilitas umum itu 

rusak, maka masyarakat tidak bisa menggunakannya. Apa yang terjadi jika bis-

bis dan angkot rusak? Apa yang terjadi ketika kereta api rusak atau anjlok? 

Ratusan bahkan ribuan warga masyarakat terlantar. Mereka tidak bisa 

bepergian ke tempat lain. Mereka juga pasti menderita kerugian yang sangat 

besar. Coba kamu perhatikan keadaan fasilitas umum di lingkunganmu. 

Banyak fasilitas umum dalam keadaan rusak atau tidak terpelihara, bukan. 

Banyak sarana transportasi seperti bus, kereta api, dan kapal sudah tua dan 

kotor. Demikian juga fasilitas-fasilitas sosial lainnya seperti telpon umum, WC 

umum, tempat hiburan dan rekreasi, dan sebagainya. 

Fasilitas umum memang dipelihara dan dijaga oleh pemerintah. 

Meskipun demikian, masyarakat harus membantu merawat dan menjaga 

supaya tidak cepat rusak. Kalau ada fasilitas umum yang rusak, hendaknya 

segera melapor ke pihak berwenang. 

2. Perilaku tidak disiplin 

Dalam hidup sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak 

disiplin. Kita ambil contoh keadaan di jalan raya. Salah satu penyebab 



420 
 

 
 

terjadinya kemacetan lalu lintas adalah perilaku tidak disiplin. Contoh 

perilaku tidak disiplin di jalan raya antara lain sebagai berikut. 

a. Menjalankan kendaraan melawan arus. Hal ini umumnya dilakukan 

pengendara sepeda motor. 

b. Mengendarai sepeda motor di tempat yang bukan semestinya, misalnya di 

trotoar dan jalur cepat. 

c. Pengandara mobil yang parkir sembarangan. 

d. Angkot dan bis sering berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan atau 

menurunkan penumpang. 

e. Pejalan kaki menyebrang jalan meskipun rambu untuk pejalan kaki 

menyala merah. Banyak juga pejalan kaki yang menyeberang bukan pada 

tempat semestinya. 

Masih banyak lagi contoh perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. 

Misalnya perilaku tidak disiplin menempatkan sampah, tidak disiplin 

membayar pajak, tidak disiplin dalam antre, dan lain-lain. Coba kamu 

sebutkan tiga lagi contoh perilaku tidak disiplin di lingkunganmu. 

3. Anak jalanan 

Pernahkah kamu jika jalan-jalan ke kota melihat segerombolan anak-

anak di jalan? Mereka adalah anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang 

hidup di lingkungan jalan. Mereka hidup dengan mencari nafkah di jalan, 

seperti dengan cara menjadi pengamen, pembersih mobil, penjual koran, 

bahkan menjadi pengemis. Mereka kebanyakan tidak bersekolah seperti 

selayaknya anak seusia mereka. Biasanya mereka melakukan itu karena tidak 

mempunyai uang dan membantu ekonomi keluarganya. 

4. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. 

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, 

dan meningkatkan rangsangan, contohnya morfin, heroin, dan kokain. Zat-zat 

yang tergolong narkoba umumnya dipakai dalam dunia medis. Siapa pun 

yang menggunakannya untuk tujuan di luar tujuan pengobatan (medis) 

tergolong tindakan yang salah. 
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Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah sosial yang sangat serius. 

Pemakai narkoba akan kecanduan. Zat-zat itu perlahan-lahan merusak tubuh 

pemakainya. Banyaknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba 

sangat meresahkan. 

Negara kita memiliki hukum yang sangat keras yang mengatur peredaran 

narkoba. Siapa yang berani mengedarkan narkoba jenis apapun akan dihukum 

sa-ngat berat. Mereka yang menggunakannya pun bisa dihukum. Demikian 

pula penggunaan alkohol. Agama telah melarang umatnya untuk 

mengkonsumsi alkohol. Negara kita juga memiliki undang-undang yang 

melarang penjualan alkohol di sembarang tempat. Meskipun demikian, masih 

ada banyak orang yang menyalahgunakan alkohol. Kamu tahu apa yang 

terjadi kalau orang terlalu banyak minum alkohol? Orang itu akan mabuk. 

Dalam keadaan mabuk, orang bisa melakukan apa saja, termasuk kejahatan. 

Keadaan ini tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat. 

Apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba 

dan alkohol? Masing-masing kita menahan diri untuk tidak menggunakannya. 

Kita juga mengingatkan saudara-saudara kita, teman, atau orang lain untuk 

menghindari hal ini. Kalau melihat ada penyalahgunaan narkoba, kita bisa 

melapor ke pihak berwajib. 

5. Pencemaran lingkungan 

Apakah kamu masih ingat macam-macam pencemaran? Ada 

pencemaran air dan pencemaran udara. Apa yang menyebabkan pencemaran 

air seperti sungai, danau, waduk, dan laut? Perairan bisa tercemar karena ulah 

manusia, misalnya membuang sampah ke sungai dan menangkap ikan dengan 

menggunakan pestisida. Sungai, danau, atau waduk juga menjadi tercemar 

kalau pabrik-pabrik membuang 

Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan bermotor dan asap 

pabrik-pabrik. Kamu yang tinggal di kota pasti menghadapi masalah ini setiap 

hari. Kalau kamu habis jalan-jalan, coba usaplah wajahmu dengan kapas 

bersih. Apa yang kamu lihat pada kapas itu? Kapas itu akan menjadi hitam 

karena kotoran yang ada di wajahmu. Kotoran itu berasal dari debu dan asap 
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kendaraan bermotor. Udara yang kita hirup adalah udara yang sangat kotor. 

Bayangkan apa yang terjadi dengan paru-paru kita, kalau kita menghirup 

udara yang sangat kotor seperti itu. 

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran 

udara. Misalnya, membuat taman kota dan menanam pohon sebanyak-

banyaknya. Kita sebagai warga negara sebaiknya ikut serta dalam program 

ini. Selain itu, kalau kita memiliki kendaraan bermotor, usahakan supaya 

kendaraan tersebut layak dipakai. Jangan sampai kendaraan milik kita 

mengeluarkan banyak asap. Kalau bepergian kemana-mana, sebaiknya 

menggunakan kendaraan umum. Jumlah kendaraan di jalan jadi berkurang. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS IIII 

 

Slide Powerpoint 

MASALAH SOSIAL DI 
LINGKUNGAN PERKOTAAN

Oleh: Puput Alfrianti

1401410096

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1
Universitas Negeri Semarang 

      

Rusaknya fasilitas umum

Perilaku tidak disiplin

Anak jalanan

Penyalahgunaan narkoba dan 
alkohol

Pencemaran lingkungan

Beberapa masalah sosial di perkotaan, antara lain 

sebagai berikut :

 

RUSAKNYA FASILITAS 

UMUM

Fasilit as umum digunakan secara bersama oleh masyarakat

Cont ohnya jalan raya, sekolah, angkut an umum dan lain- lain

Fasilit as umum memang dipelihara dan dijaga oleh 

pemerint ah. Meskipun demikian, masyarakat  harus 

membant u merawat  dan menjaga supaya t idak cepat  

rusak. 

     

PERILAKU TIDAK 

DISIPLIN

Dalam hidup sehari-hari kita 
menjumpai banyak sekali perilaku 
tidak disiplin. Kita ambil contoh 

keadaan di jalan raya. Salah satu 
penyebab terjadinya kemacetan 
lalu lintas adalah perilaku tidak 

disiplin.

Tidak disiplin 
artinya tidak 

mematuhi 
aturan

 

ANAK JALANAN

Anak jalanan adalah anak yang hidup di lingkungan jalan. 
Mereka hidup dengan mencari nafkah di jalan, seperti 

dengan cara menjadi pengamen, pembersih mobil, 
penjual koran, bahkan menjadi pengemis.

Mereka kebanyakan tidak bersekolah seperti selayaknya anak seusia 
mereka. Biasanya mereka melakukan itu karena tidak mempunyai 

uang dan membantu ekonomi keluarganya.

    

PENYALAHGUNAAN 
NARKOBA

NARKOBA
NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN 

BERBAHAYA

Zat-zat itu perlahan-lahan 
merusak tubuh pemakainya
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PENCEMARAN 

LINGKUNGAN

Merusak lingkungan
Contohnya: asap kendaraan bermotor, limbah pabrik, dll.

Bayangkan apa yang terjadi dengan paru-paru kita, kalau kita menghirup 
udara yang sangat kotor ????

      

Sudah mengertikah kamu 
tentang materi masalah 

sosial di lingkungan 
perkotaan ???
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LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS III 

 

Petunjuk :  

1. Diskusikan bersama kelompokmu sesuai model Treffinger untuk 

mengerjakan LKS ini ! 

2. Tulislah jawaban dalam LKS ini dan salin di buku catatan masing-masing! 

 

Soal : 

Amati tabel di bawah ini, identifikasilah penyebab masalah sosial di lingkungan perkotaan dan cara mengatasi masalah sosial tersebut !  

No Gambar  Masalah sosial Penyebab masalah sosial Cara pemecahan masalah 

1 

 

Rusaknya fasilitas 

umum 

 

  

Nama Kelompok :  

Nama Anggota :  

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. ................................................. 

5 ................................................. 
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2 

 

Perilaku tidak 

disiplin dalam 

berkendara 

 

  

3 

 

Anak jalanan 
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4 

 

Pencemaran udara   

5 

 

Penyalahgunaan 

narkoba 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS III 

(Kebijaksanaan guru) 

No Gambar  Masalah sosial Penyebab masalah sosial Cara pemecahan masalah 

1 

 

Rusaknya fasilitas 

umum 

 

Kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk menjaga dan 

menggunakan fasilitas umum 

dengan baik  

Masyarakat harus menjaga 

dan merawat fasilitas umum 

dengan baik demi kepentingan 

bersama 

2 

 

Perilaku tidak 

disiplin dalam 

berkendara 

 

Kurangnya kesadaran 

masyarakat akan bahaya tidak 

disiplin dalam berkendara 

1. Pemberian penyuluhan 

tentang pentingnya tertib 

berlalu lintas 

2. Masyarakat harus displin dan 

patuh pada peraturan lalu 

lintas agar tidak terjadi 

kecelakaan lalu lintasyang 

dapat merugikan dirinya dan 
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orang lain 

3 

 

Anak jalanan 

 

Kekurangan uang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-

hari, putus sekolah karena biaya 

sekolah yang mahal 

1. Pemerintah memberikan 

penyuluhan, pelatihan 

keterampilan dan penciptaan 

lapangan kerja  

2. Pemberian beasiswa bagi 

siswa kurang mampu agar 

dapat tetap melanjutkan 

sekolahnya 

4 

 

Pencemaran udara Banyaknya kendaraan bermotor, 

asap pabrik 

1. Menanam pohon untuk 

mengurangi pencemaran 

udara 

2. Membiasakan diri berjalan 

kaki atau menggunakan 

kendaraan yang ramah 

lingkungan seperti sepeda 
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5 

 

Penyalahgunaan 

narkoba 

Kurangnya perhatian dari orang 

tua, lingkungan yang buruk, 

lemahnya mental, iman dan 

taqwa 

1. Peningkatan rasa keimanan 

dengan lebihmendekatkan 

diri kepada Tuhan YME 

2. Peningkatan pengawasan 

orang tua 

3. Berteman dan bergaul 

dengan orang yang baik 

4. bagi yang sudah terkena 

narkoba dibawa ke panti 

rehabilitasi 

 

Penilaian : 

Skor = 
 

 
 x K          (Suryanto, 2009: 6.23) 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk penguraian 

N = Jumlah seluruh butir soal (5) 

K= Skor maksimum skala penilaian (100)
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

Jenis Sekolah   : SDN Mangunsari 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 15 menit  

Jumlah Soal  : 15 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan  kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota 

dan provinsi 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah  

2.4 Mengenal permasalahan 

sosial di daerahnya 

Masalah sosial di 

lingkungan perkotaan  

 

 

 

Menyebutkan masalah 

sosial yang terjadi di 

lingkungan perkotaaan 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

Uraian 

1 

2 

3 

4 

6 

 

 

1 

2 

C1 

C2 

C2 

C2 

C2 

 

 

C2 

C2 
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Mengidentifikasi penyebab 

dari masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan 

perkotaan 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Uraian 

5 

7 

8 

9 

 

3 

C2 

C3 

C3 

C2 

 

C3 

  Menemukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi 

masalah sosial yang terjadi 

di lingkungan perkotaan 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

10 

 

 

4 

5 

C3 

 

 

C4 

C4 
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NAMA LENGKAP : ........................................................... 

NO ABSEN  : .......................... 

 

SOAL EVALUASI SIKLUS III   

MAPEL   : IPS 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

SEKOLAH   : SDN MANGUNSARI 

HARI/ TANGGAL  :  

MATERI : Masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

 

 

 

 

Petunjuk Umum 

a. Tulislah terlebih dahulu nama dan no absenmu di atas ! 

b. Bacalah soal – soal dengan teliti! 

c. Teliti sekali lagi pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak / Ibu 

Guru 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar ! 

1. Di perkotaan kita dapat menjumpai .... 

a. hutan  

b. sawah 

c. pantai 

d. anak jalanan 

2. Narkoba singkatan dari .... 

a. nama korban bencana alam 

b. narkotika dan obat-obatan berbahaya 

c. narapidana kota berbahaya 

d. narkotika dan obat-obatan berguna 

3. Contoh dari narkoba adalah ... . 

a. obat sakit kepala  

b. obat sakit gigi 

c.  Sabu - sabu 

d. parasetamol 
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4.  Ada bermacam-macam fasilitas umum. Contohnya adalah ... . 

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

b. mobil pribadi 

c. kolam renang pribadi 

d. rumah penduduk 

5. Jumlah kendaraan yang sangat banyak dapat menyebabkan .... 

a. kemacetan 

b. kerusakan kendaraan 

c. lampu lalu lintas mati 

d. kematian 

6.  Contoh perilaku tidak tertib dan tidak disiplin dalam berkendara adalah ... . 

a. menyalakan lampu pada malam hari 

b. tidak memakai helm 

c. menyeberang menggunakan jembatan penyebrangan 

d. menghormati pengguna jalan lainnya 

7. Di bawah ini yang bukan penyebab banyaknya anak jalanan di perkotaan 

adalah .... 

a. kurangnya kasih sayang orang tua 

b. mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah 

c. pengaruh lingkungan yang buruk 

d. menyadari pentingnya pendidikan bagi anak 

8. Orang yang pekerjaannya meminta-minta disebut ... . 

a. pengemis   

b. pengamen 

c. pencuri    

d. perampok 

9. Udara yang bersih adalah udara yang banyak mengandung .... 

a. karbondioksida 

b. debu 

c. oksigen  

d. asap 
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10. Cara kita menjaga fasilitas umum antara lain ... . 

a. di coret-coret 

b. tidak merusaknya 

c. acuh 

d. tidak peduli 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Sebutkan 4 masalah sosial di lingkungan perkotaan! 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Sebutkan 4 contoh fasilitas umum! 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas? 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

4. Bagaimana cara agar kita sebagai generasi muda terhindar dari bahaya 

narkoba? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5. Upaya apa yang kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 



436 
 

 
 

KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan ganda 

1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

5. A 

6. B 

7. D 

8. A 

9. C 

10. B 

 

B. Uraian 

1. Masalah sosial yang ada di perkotaan contohnya adalah anak jalanan, 

pengemis, polusi udara, tawuran remaja, pencopetan, perampokan, 

pemukiman kumuh, penyalahgunaan narkoba, perusakan fasilitas 

umum dll.  

2. Contoh dari fasilitas umum adalah puskesmas, rumah sakit, sekolah, 

WC umum, sarana transportasi, taman kota dll. 

3. Dapat menyebabkan kecelakan lalu lintas yang membahayakan diri 

kita sendiri dan orang lain.  

4. Agar terhindar dari narkoba yaitu dengan meningkatkan iman dan 

taqwa, bergaul dengan teman-teman yang baik, menyadari bahwa 

kenikmatan dari narkoba adalah kenikmatan sesaat dan dapat merusak 

tubuh kita 

5. Untuk mengatasi pencemaran udara dapat melalui cara menanam 

banyak pohon, mengurangi penggunaan AC, tidak menggunakan 

motor dua tak (kendaraan yang mengeluarkan asap banyak) 
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PENILAIAN : 

A Skor tiap nomor   = 1 

Skor maksimal   = 10 

B  Skor tiap nomor  = 2 

Skor maksimal  =10 

Nilai Akhir soal evaluasi  =
             

                  
 X 100  

 (Poerwanti, 2008: 6-15) 

 

Nilai maksimal  = 100 

Nilai minimal   = 0 
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LAMPIRAN 7 

CATATAN LAPANGAN 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Kelas/Semester   : IV / II 

Hari/ Tanggal   : Kamis,13 Maret 2014 

Materi    : Masalah Pribadi 

 

TAHAP DESKRIPSI PROSES PEMBELAJARAN 

 

Pra 

kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru  menyiapkan  media  

pembelajaran  yang  akan  digunakan  berupa  Powerpoint,  

Laptop, LCD  proyektor, speaker dan perlengkapan lain yang 

mendukung pelaksanaan tindakan siklus I. Persiapan ini menyita 

waktu yang cukup lama karena sekolah dalam masa renovasi 

sehingga guru membutuhkan banyak kabel untuk menyambung 

aliran listrik sampai ke kelas IV. Siswa tampak tidak sabar untuk 

segera memulai pembelajaran. Setelah semua siap, guru memulai 

pelajaran dengan memberi salam, kemudian menanyakan kepada 

siswa apakah tadi pagi siswa sudah berdoa atau belum, mengingat 

pelajaran di jam pertama tadi adalah Penjaskes yang dilaksanakan 

di lapangan. Selanjutnya guru melakukan presensi untuk 

mengetahui kehadiran siswa. Guru mengkondisikan siswa agar 

siap melaksanakan pembelajaran dengan meminta siswa 

menyiapkan alat tulisnya. Siswa segera menyiapkan alat tulisnya 

Kegiatan 

Awal 

Pada kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa, “Anak-anak, siapakah diantara kalian yang 

sejak kelas I sampai sekarang kelas IV pernah lupa tidak 

mengerjakan PR, tunjuk tangan!”. Hampir semua siswa di kelas 

tunjuk tangan. Guru kemudian menunjuk salah satu siswa dan 

menanyakan kepada siswa “PR apa yang lupa dikerjakan? Apakah 

kamu dimarahi gurumu ketika lupa tidak mengerjakan PR? 
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Bagaimanakah perasaanmu?”. Siswapun menjawab “ Dimarahi 

guru dan perasaannya sedih”. Guru menghubungkan apersepsi 

dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu yaitu materi 

tentang masalah pribadi dan masalah sosial. Guru kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan 

inti 

Guru memulai kegiatan inti dengan menggali 

pengetahuan awal siswa melalui tanya jawab “ Anak-anak tahukah 

kalian apa yang dimaksud masalah?”. Kemudian guru 

menampilkan gambar tentang masalah berupa gambar dimarahi 

ibu, kemacetan dan tidak bisa mengerjakan ulangan dalam slide 

Powerpoint. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang 

gambar tersebut seperti pertanyaan bagaimana perasaannya 

apabila mengalami kejadian seperti pada gambar. Melalui 

pertanyaan tersebut guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

pengertian masalah. 

Guru kemudian menampilkan 2 video berupa video 

masalah pribadi dan video masalah sosial. Ada bebrapa siswa yang 

tampak jenuh ketika mengamati tayangan video karena sudah 

pernah menontonnya di televisi. Setelah siswa selesai mengamati 

video, guru kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai isi video. Setelah tanya jawab selesai, selanjutnya guru 

menjelaskan sedikit materi yang ada dalam slide Powerpoint.  

Guru kemudian membentuk siswa menjadi 6 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Selanjutnya guru 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. Guru 

membimbing jalannya diskusi dengan membimbing siswa dalam 

kelompok yang mengalami kesulitan dan memberi motivasi agar 

siswa segera menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan 

jawaban yang tepat dan sesuai. Guru menawarkan kepada 

kelompok untuk maju ke depan kelas menyampaikan hasil 

diskusinya. Pada saat ada kelompok yang maju, kelompok lain 
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diminta untuk memperhatikan dan melakukan konfirmasi terhadap 

jawaban kelompok yang maju. Guru memberikan penguatan pada 

siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal 

berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan 

gestural berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Akan tetapi pada 

kegiatan ini kemampuan siswa dalam menanggapi diskusi 

kelompok lain perlu ditingkatkan karena siswa masih malu-malu 

dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Kegiatan 

Akhir 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, 

evaluasi dan pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini.Sebagian besar 

siswa sudah baik dalammenyimpulkan materi. Selanjutnya guru 

memberikan soal evaluasi pada siswa. Siswa mengerjakan dengan 

tenang, meskipun ada beberapa siswa yang gaduh karena tidak 

bisa mengerjakan. Gurupun menegur siswa yang gaduh. Setelah 

semuanya selesai, guru memberikan pesan untuk mempelajari 

materi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal untuk 

pembelajaran IPS berikutnya. 

 

 

 

Semarang, 13 Maret 2014 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

Kelas/Semester   : IV / II 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 25 Maret 2014 

Materi    : Masalah sosial di lingkungan tempat tinggal 

 

TAHAP DESKRIPSI PROSES PEMBELAJARAN 

 

Pra 

kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru  menyiapkan  media  

pembelajaran  yang  akan  digunakan  berupa  Powerpoint,  

Laptop, LCD  proyektor, speaker dan perlengkapan lain yang 

mendukung pelaksanaan tindakan siklus II. Bel masuk berbunyi, 

siswa  IV memasuki kelas dan menempati tempat duduk masing-

masing. Pada pembelajaran kali ini  tidak  ada  siswa  yang  telat  

memasuki  ruangan. Setelah semua siap, guru memulai pelajaran 

dengan memberi salam, kemudian menanyakan kepada siswa 

apakah tadi pagi siswa sudah berdoa atau belum karena 

sebelumnya pada jam pertama siswa sudah belajar Pendidikan 

Agama. Selanjutnya guru mngecek kehadiran siswa, ada 3 siswa 

yang tidak masuk yaitu Rizal, Ali dan Lutfan. Guru kemudian 

mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan pembelajaran 

dengan meminta siswa menyiapkan alat tulisnya.  

Kegiatan 

Awal 

Pada kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa, “Anak-anak, siapakah diantara kalian 

yang di desanya pernah terjadi kasus pencurian?”. Siswa antusias 

tunjuk tangan. Guru kemudian menunjuk salah satu siswa yaitu 

Egi dan meminta Egi bercerita tetang kasus pencurian yang 

terjadi di desanya. Siswa yang lain tampak memperhatikan cerita 

Egi. Guru kemudian melanjutkan tanya jawab dengan 

mengajukan pertanyaan “Anak-anak, pencurian termasuk 
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masalah pribadi atau masalah sosial?” Ada beberapa siwa yang 

menjawab masalah pribadi dan ada yang menjawab masalah 

sosial. Guru meluruskan jawaban siswa bahawa pencurian 

termasuk masalah sosial karena damapaknya dirasakan orang 

bnayak. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada hari itu yaitu materi masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggal dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

Kegiatan 

inti 

Guru memulai kegiatan inti dengan menggali 

pengetahuan awal siswa melalui tanya jawab “ Anak-anak masih 

masih ingatkah kalian apa yang dimaksud masalah sosial?”. Pada 

pertanyaan ini siswa sudah menjawab dengan benar. Kemudian 

guru menjelaskan materi masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggal melaui media Powerpoint. Contoh 

masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal yaitu 

pengangguran, kemiskinan, kejahatan, pertikaian antar kelompok 

dan masalah sampah. Guru menunjukan gambar tentang masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal dengan menggunakan media 

Powerpoint kemudian siswa diminta untuk menebak gambar dan 

melakukan tanya jawab tentang gambar. Media Powerpoint juga 

dilengkapi dengan video tentang masalah sosial di lingkungan 

tempat tinggal seperti video kemiskinan di Indonesia dan video 

masalah sampah. Siswa nampak tertarik dengan video yang 

disajikan guru. Guru  kemudian memberikan  suatu  masalah  

atau  pertanyaan  setelah  video  ditayangkan.   

Setelah semua materi selesai dijelaskan, guru 

menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami siswa. Guru 

kemudian membentuk siswa menjadi 6 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Selanjutnya guru 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. Guru 

menjelaskan kepada siswa cara mengerjakan LKS tersebut, yaitu 
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menurut langkah-langkah model Treffinger. Guru membimbing 

jalannya diskusi dan memberi motivasi agar siswa bekerjasama 

dalam menyelesaikan LKS.  

Guru menunjuk salah satu kelompok untuk maju ke 

depan kelas menyampaikan hasil diskusinya. Pada saat ada 

kelompok yang maju, kelompok lain diminta untuk 

memperhatikan dan melakukan konfirmasi terhadap jawaban 

kelompok yang maju. Guru memberikan penguatan pada siswa 

dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa 

pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural 

berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

Kegiatan 

Akhir 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, 

evaluasi dan pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya 

guru memberikan soal evaluasi pada siswa. Siswa tampak tertib 

dalam menyelesaikan soal evaluasi. Hanya ada beberapa siswa 

yang tampak bingung karena tidak bisa mengerjakan. Semua siswa 

menyelesaikan soal evaluasi dan mengumpulkan tepat waktu. 

Guru memberikan pesan untuk mempelajari materi masalah sosial 

di lingkungan perkotaan untuk pembelajaran IPS berikutnya. 

 

 

Semarang, 25 Maret 2014 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

Kelas/Semester   : IV / II 

Hari/ Tanggal   : Jum’at, 28 Maret 2014 

Materi    : Masalah sosial di perkotaan 

 

TAHAP DESKRIPSI PROSES PEMBELAJARAN 

 

Pra 

kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru  menyiapkan  media  

pembelajaran  yang  akan  digunakan  berupa  Powerpoint,  

Laptop, LCD  proyektor, speaker dan perlengkapan lain yang 

mendukung pelaksanaan tindakan siklus II. Bel masuk berbunyi, 

siswa  IV memasuki kelas dan menempati tempat duduk masing-

masing. Pada pembelajaran kali ini  tidak  ada  siswa  yang  telat  

memasuki  ruangan. Setelah semua siap, guru memulai pelajaran 

dengan memberi salam, kemudian meminta ketua kelas untuk 

memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya guru mengecek 

kehadiran siswa. Guru kemudian mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan pembelajaran dengan bertanya “Anak-anak, sudah 

siap belajar pada hari ini?” siswa serentak menjawab “siap bu” 

guru kemudian meminta siswa untuk menyiapkan alat tulisnya.  

Kegiatan 

Awal 

Pada kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa, “Anak-anak, siapakah diantara kalian yang 

pernah pergi ke simpanglima atau pasar johar?”. Guru kemudian 

menunjuk salah satu siswa dan melakukan tanya jawab dengan 

siswa “ Bagimana cuaca di sana jika dibandingkan dengan di 

Gunungpati?”. Siswa menjawab  “Panas bu.”, “ Jalannya juga 

macet”. Kemudian guru bertanya pada salah seorang siswa yang 

berasal dari Bali “Kalau di Bali bagaimana keadaannya Ela?” 

siswa menjawab “ Di Bali juga panas bu, tapi tidak terlalu macet”. 

Gurupun menjelaskan bahwa kemacetan, pemanasan global yang 
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disebabkan oleh pencemaran lingkungan merupakan masalah 

sosial di lingkungan perkotaan. Kemudian guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pada hari itu yaitu materi masalah 

sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan dan tujuan 

pembelajarannya. Siswa mencatat tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

Kegiatan 

inti 

Guru memulai kegiatan inti dengan menggali 

pengetahuan awal siswa melalui tanya jawab “ Anak-anak kemarin 

kita sudah belajar tentang masalah sosial, masih ingatkah kalian 

apa yang dimaksud masalah sosial?”, “Coba sebutkan masalah 

sosial apa saja yang sudah kita pelajari kemarin!”. Pada tahap ini 

semua siswa sudah baik dan benar dalam menjawab pertanyaan 

guru. Kemudian guru menjelaskan materi masalah sosial yang 

terjadi di lingkungan perkotaan melalui media Powerpoint. Contoh 

masalah sosial yang terjadi di lingkungan perkotaan yaitu 

rusaknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin dalam berkendara, 

anak jalanan, penyalahgunaan narkoba dan pencemaran 

lingkungan. Guru menunjukkan gambar tentang masalah sosial di 

lingkungan perkotaan dengan menggunakan media Powerpoint 

kemudian siswa diminta untuk menebak gambar dan melakukan 

tanya jawab tentang gambar. Selanjutnya guru menjelaskan materi 

dengan media Powerpoint. Siswa tanpa diminta guru mencatat hal-

hal penting yanga ada dalam slide Powerpoint. Pada media 

Powerpoint juga dilengkapi dengan video tentang masalah sosial 

di lingkungan perkotaan seperti video pelanggaran lalu lintas, anak 

jalanan dan pencemaran lingkungan di Indonesia. Siswa tampak 

antusias ketika mengamati tayangan video. Guru  memberikan  

suatu  masalah  atau  pertanyaan  setelah  video  ditayangkan.   

Setelah semua materi selesai dijelaskan, guru 

menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami siswa. Guru 

kemudian membentuk siswa menjadi 6 kelompok, masing-masing 
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kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Selanjutnya guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok. Guru menjelaskan kepada 

siswa cara mengerjakan LKS tersebut, yaitu menurut langkah-

langkah model Treffinger. Guru membimbing jalannya diskusi 

dengan membimbing siswa dalam kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memberi motivasi agar siswa bekerjasama dalam 

menyelesaikan LKS.  

Guru meminta semua perwakilan kelompok maju ke 

depan kelas mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa yang lain 

diminta untuk memperhatikan dan melakukan konfirmasi terhadap 

jawaban kelompok yang maju. Guru memberikan penguatan pada 

siswa dengan memberika pujian dan tepuk tangan untuk kelompok 

yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian 

guru memilih satu kelompok terbaik dilihat dari kemampuan 

mengerjakan soal dalam LKS dan kemampuan dalam 

bekerjasama. 

Kegiatan 

Akhir 

. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

pada hari ini. Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi pada 

siswa, siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan 

mengumpulkan tepat waktu. Guru memberikan umpan balik 

dengan meminta siswa untuk mempraktekan cara pemecahan 

masalah sosial yang sudah dipelajarinya dan belajar tentang 

koperasi untuk pertemuan yang akan datang. 

 

Semarang, 28 Maret 2014 
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LAMPIRAN 8 

HASIL BELAJAR SISWA 
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DATA AWAL HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SDN MANGUNSARI  

KOTA SEMARANG 

NO NAMA KKM 
HASIL BELAJAR 

PRA SIKLUS KETERANGAN 

1 REN 67 68,3 Tuntas 

2 AWO 67 33,3 Tidak Tuntas 

3 BS 67 68,3 Tuntas 

4 MS 67 41,7 Tidak Tuntas 

5 NA 67 60 Tidak Tuntas 

6 MNA 67 63,3 Tidak Tuntas 

7 DY 67 51,7 Tidak Tuntas 

8 AM 67 43,3 Tidak Tuntas 

9 AES 67 68,3 Tuntas 

10 MFI 67 75 Tuntas 

11 ODA 67 68,3 Tuntas 

12 EF 67 60 Tidak Tuntas 

13 RBU 67 60 Tidak Tuntas 

14 WDA 67 68,3 Tuntas 

15 RIP 67 45 Tidak Tuntas 

16 MK 67 76,7 Tuntas 

17 MLK 67 65 Tidak Tuntas 

18 HKK 67 51,7 Tidak Tuntas 

19 AH 67 70 Tuntas 

20 DIS 67 68,3 Tuntas 

21 AFH 67 70 Tuntas 

22 UL 67 78,3 Tuntas 

23 SES 67 61,7 Tidak Tuntas 

24 RAA 67 46,7 Tidak Tuntas 

25 CF 67 75 Tuntas 

26 GDT 67 61,7 Tidak Tuntas 

Nilai Terendah 33,3 

Nilai Tertinggi 78,3 

Jumlah 1600 

Rata-rata 61,5 

Ketuntasan klasikal 46,10 % 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SDN MANGUNSARI   

SIKLUS I 

NO NAMA KKM 
HASIL BELAJAR 

SIKLUS I KETERANGAN 

1 REN 67 70 Tuntas 

2 AWO 67 40 Tidak Tuntas 

3 BS 67 70 Tuntas 

4 MS 67 50 Tidak Tuntas 

5 NA 67 65 Tidak Tuntas 

6 MNA 67 70 Tuntas 

7 DY 67 70 Tuntas 

8 AM 67 35 Tidak Tuntas 

9 AES 67 70 Tuntas 

10 MFI 67 85 Tuntas 

11 ODA 67 80 Tuntas 

12 EF 67 45 Tidak Tuntas 

13 RBU 67 70 Tuntas 

14 WDA 67 60 Tuntas 

15 RIP 67 45 Tidak Tuntas 

16 MK 67 85 Tuntas 

17 MLK 67 75 Tuntas 

18 HKK 67 70 Tuntas 

19 AH 67 95 Tuntas 

20 DIS 67 70 Tuntas 

21 AFH 67 70 Tuntas 

22 UL 67 80 Tuntas 

23 SES 67 50 Tidak Tuntas 

24 RAA 67 45 Tidak Tuntas 

25 CF 67 90 Tuntas 

26 GDT 67 70 Tidak Tuntas 

Nilai Terendah 35 

Nilai Tertinggi 95 

Jumlah 1725 

Rata-rata 66,34 

Ketuntasan klasikal 65,38% 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SDN MANGUNSARI   

SIKLUS II 

NO NAMA KKM 
HASIL BELAJAR 

SIKLUS II KETERANGAN 

1 REN 67 70 Tuntas 

2 AWO 67 35 Tidak Tuntas 

3 BS 67 70 Tuntas 

4 MS 67 40 Tidak Tuntas 

5 NA 67 50 Tidak Tuntas 

6 MNA 67 75 Tuntas 

7 DY 67 75 Tuntas 

8 AM 67  - - 

9 AES 67 75 Tuntas 

10 MFI 67 75 Tuntas 

11 ODA 67 85 Tuntas 

12 EF 67 75 Tuntas 

13 RBU 67 -  - 

14 WDA 67 75 Tuntas 

15 RIP 67 50 Tidak Tuntas 

16 MK 67 95 Tuntas 

17 MLK 67 -  - 

18 HKK 67 65 Tidak Tuntas 

19 AH 67 90 Tuntas 

20 DIS 67 90 Tuntas 

21 AFH 67 70 Tuntas 

22 UL 67 95 Tuntas 

23 SES 67 65 Tidak Tuntas 

24 RAA 67 70 Tuntas 

25 CF 67 90 Tuntas 

26 GDT 67 85 Tuntas 

Nilai Terendah 35 

Nilai Tertinggi 95 

Jumlah 1665 

Rata-rata 72,39 

Ketuntasan klasikal 73,91% 

 



452 
 

 
 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SDN MANGUNSARI   

SIKLUS III 

NO NAMA KKM 
HASIL BELAJAR 

SIKLUS III KETERANGAN 

1 REN 67 85 Tuntas 

2 AWO 67 40 Tidak Tuntas 

3 BS 67 90 Tuntas 

4 MS 67 70 Tuntas 

5 NA 67 75 Tuntas 

6 MNA 67 80 Tuntas 

7 DY 67 90 Tuntas 

8 AM 67 60 Tidak Tuntas 

9 AES 67 90 Tuntas 

10 MFI 67 80 Tuntas 

11 ODA 67 95 Tuntas 

12 EF 67 70 Tuntas 

13 RBU 67 75 Tuntas 

14 WDA 67 80 Tuntas 

15 RIP 67 50 Tidak Tuntas 

16 MK 67 100 Tuntas 

17 MLK 67 95 Tuntas 

18 HKK 67 70 Tuntas 

19 AH 67 90 Tuntas 

20 DIS 67 95 Tuntas 

21 AFH 67 90 Tuntas 

22 UL 67 90 Tuntas 

23 SES 67 80 Tuntas 

24 RAA 67 75 Tuntas 

25 CF 67 100 Tuntas 

26 GDT 67 95 Tuntas 

Nilai Terendah 40 

Nilai Tertinggi 100 

Jumlah 2110 

Rata-rata 81,15 

Ketuntasan klasikal 88,46% 
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HASIL BELAJAR PRA SIKLUS, SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

SISWA KELAS IV SDN MANGUNSARI KOTA SEMARANG 

 

NO NAMA KKM 

HASIL BELAJAR 

PRA 

SIKLUS 
SIKLUS I SIKLUS II 

SIKLUS 

III 

1 REN 67 68,3 70 70 85 

2 AWO 67 33,3 40 35 40 

3 BS 67 68,3 70 70 90 

4 MS 67 41,7 50 40 70 

5 NA 67 60 65 50 75 

6 MNA 67 63,3 70 75 80 

7 DY 67 51,7 70 75 90 

8 AM 67 43,3 35  - 60 

9 AES 67 68,3 70 75 90 

10 MFI 67 75 85 75 80 

11 ODA 67 68,3 80 85 95 

12 EF 67 60 45 75 70 

13 RBU 67 60 70 -  75 

14 WDA 67 68,3 60 75 80 

15 RIP 67 45 45 50 50 

16 MK 67 76,7 85 95 100 

17 MLK 67 65 75 -  95 

18 HKK 67 51,7 70 65 70 

19 AH 67 70 95 90 90 

20 DIS 67 68,3 70 90 95 

21 AFH 67 70 70 70 90 

22 UL 67 78,3 80 95 90 
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23 SES 67 61,7 50 65 80 

24 RAA 67 46,7 45 70 75 

25 CF 67 75 90 90 100 

26 GDT 67 61,7 70 85 95 

Nilai Terendah 33,3 35 35 40 

Nilai Tertinggi 78,3 95 95 100 

Jumlah 1600 1725 1665 2110 

Rata-rata 61,5 66,34 72,39 81,15 

Ketuntasan klasikal 46,10 % 65,38% 73,91% 88,46% 
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DOKUMEN HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

 

SIKLUS I 
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SIKLUS II  
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SIKLUS III 
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LAMPIRAN 9 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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A. LOKASI PENELITIAN 

 

Foto 1. SDN Mangunsari Kota Semarang 

Alamat: Jl.Raya Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 

 

 

B. DOKUMENTASI SIKLUS I 

 

 

Foto 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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Foto 3. Siswa menjawab pertanyaan guru 

 

 
Foto 4. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan                                        

slide Powerpoint 

 

 
Foto 5. Siswa mengamati video dalam slide Powerpoint 
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Foto 6. Guru meminta siswa untuk tenang dalam menyimak video 

 

 
Foto 7. Guru melakukan tanya jawab tentang isi video 

 
Foto 8. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

 



462 
 

 
 

 
Foto 9. Siswa bekerjasama dalam mengerjakan LKS 

 
Foto 10. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

 

 
Foto 11. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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C. DOKUMENTASI SIKLUS II 

 
Foto 12. Siswa menyiapkan alat tulisnya 

 

 
Foto 13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 
Foto 14. Siswa mencatat tujuan yang disampaikan guru 
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Foto 15.  Siswa antusias menjawab pertanyaan guru 

 

 
Foto 16. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan Powerpoint 

 

 
Foto 17. Siswa memperhatikan Video dalam slide Powerpoint 
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Foto 18. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang isi video 

 

 
Foto 19. Siswa mencatat materi yang disampaikan guru 

 

 
Foto 20. Guru membimbing diskusi kelompok 
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Foto 21. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

 

 
Foto 22. Guru membagikan soal evaluasi 

 

Foto 23. Siswa mengerjakan soal evaluasi 



467 
 

 
 

D. DOKUMENTASI SIKLUS III 
 

 
Foto 24. Guru membuka pelajaran 

 

 
Foto 25. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 
Foto 26. Siswa antusias menjawab pertanyaan guru 
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Foto 27. Guru menjelaskan dengan menggunakan slide Powerpoint 

 

 
Foto 28. Siswa mengamati video dalam slide Powerpoint 

 

 
Foto 29. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang video 
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Foto 30. Siswa mencatat materi yang disampaikan guru 

 

 
Foto 31. Waktu melaksanakan diskusi kelompok 

 

 
Foto 32. Guru membimbing diskusi kelompok 
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Foto 34. Kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

 

 
Foto 35. Guru membagikan soal evaluasi 
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E. OBSERVER 
 

  
Foto 37.  Ary Sotyarini, S.Pd M.Pd (Guru kolaborator) 

 
 

 
  Isna Yuliastuti  Slamet Hari P.   Dwinita R A. 

 
 
 

 
 

 

 

 

                             Herwinta Inggil R. 

 

Foto 38. Observer dalam Penelitian 
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LAMPIRAN 10 

SURAT – SURAT PENELITIAN 
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