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ABSTRAK 

Mugas, Indra. 2014. Penerapan Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 

dengan Media Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

Pada Siswa Kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang. Skripsi. Sarjana 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs. Susilo, M.Pd. 

Hasil observasi bersama kolaborator SD Islam Hidayatullah Kota Semarang 

ditemukan masalah kualitas pembelajaran IPS kelas VC masih rendah. Hal ini 

disebabkan kurang adanya optimalisasi penggunaan model pembelajaran inovatif 

sehingga berdampak pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar rendah. 

Hasil belajar siswa hanya ditentukan dari ranah kognitif. Berdasarkan nilai IPS semester 

gasal tahun ajaran 2013/2014, hanya 13 dari 28 siswa yang mampu mencapai 

ketuntasan belajar (46,43%). Diperlukan suatu perbaikan pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint. Rumusan masalah penelitian adalah “Apakah dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas VC 

SD Islam hidayatullah Kota Semarang?” Tujuan penelitian ini adalah menerapkan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas VC 

SD Islam Hidayatullah Kota Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tiga siklus, satu pertemuan di setiap 

siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 28 siswa kelas VC SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes 

dan nontes. Teknik analisis data terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. 

Hasil penelitian keterampilan guru siklus I diperoleh skor 24 kriteria baik, siklus 

II diperoleh skor 29 kriteria sangat baik, siklus III diperoleh skor 32 kriteria sangat baik. 

Aktivitas siswa siklus I diperoleh skor rata-rata 14,5 kriteria cukup, siklus II diperoleh 

skor rata-rata 17,6 kriteria baik, siklus III diperoleh skor rata-rata 22,7 kriteria sangat 

baik. Hasil belajar ranah kognitif diperoleh ketuntasan klasikal siklus I sebesar 71,4%, 

siklus II sebesar 78,6%, siklus III sebesar 96,4%. Hasil belajar ranah afektif diperoleh 

jumlah skor siklus I sebesar 7,2 kriteria baik, siklus II sebesar 7,7 kriteria baik, dan 

siklus III sebesar 9,7 kriteria baik. Hasil belajar ranah psikomotor diperoleh jumlah skor 

siklus I sebesar 7 kriteria baik, siklus II sebesar 8,6 kriteria baik, dan siklus III sebesar 

10 kriteria baik. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang. Saran dari penelitian ini adalah hendaknya guru menerapkan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Kata Kunci: TGT (Team Games Tournament), Powerpoint, Kualitas Pembelajaran IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 

2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyebutkan bahwa melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk 

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

warga dunia yang cinta damai (Permendiknas No.22 Tahun 2006:162). 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan  mata pelajaran yang bersumber dari 

kehidupan sosial  masyarakat  yang  diseleksi  dengan  menggunakan  konsep-

konsep  ilmu  sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. 

(Depdiknas: 2007). Tujuan mata pelajaran IPS yang termuat dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan adalah agar peserta didik mengenal konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, memiliki 
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kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk 

ditingkat lokal, nasional, maupun global. Ruang lingkup mata pelajaran IPS 

meliputi aspek aspek  1) manusia, tempat, lingkungannya. 2) waktu, 

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

kesejahteraan (KTSP:2006). Tujuan yang tercantum dalam KTSP tersebut sudah 

mengandung konsep-konsep yang dapat kehidupan masyarakat serta 

lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat. 

IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para 

peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai, yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan 

masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga 

negara yang baik (Sapriya 2012: 12). Mengacu pada tujuan pembelajaran IPS, 

maka diperlukan pembelajaran yang dapat membuat siswa yang aktif 

berpartisipasi dalam pembelajaran IPS dengan menarik minat dan motivasi dalam 

diri siswa sehingga siswa mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

nilai sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS. 

Namun pada kenyataannya, pembelajaran IPS di kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang masih belum sesuai harapan. Setelah peneliti 

melakukan refleksi melalui data observasi, catatan lapangan, dan data dokumen 

bersama kolaborator didapatkan permasalahan mangenai kualitas pembelajaran 
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IPS yang masih rendah di kelas VC SD Islam Hidayatullah Semarang. 

Permasalahan-permasalahan yang muncul menyebabkan rendahnya kualitas 

pembelajaran IPS di kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang diantaranya 

adalah guru pada kelas VC yang masih kurang dalam mengembangkan minat dan 

motivasi siswa dengan memberikan model pembelajaran inovatif disertakan 

pemakaian berbagai macam media yang mendukung pada setiap proses 

pembelajaran. Pembelajaran juga masih terpusat pada guru sehingga siswa belum 

mampu aktif dalam pembelajaran IPS dikelas VC. Kurangnya penggunaan model-

model pembelajaran yang variatif dan penggunaan media yang menarik pada 

pembelajaran IPS kelas VC juga menyebabkan rasa kerjasama dan tanggungjawab 

siswa belum tercipta pada pembelajaran IPS. Partisipasi siswa yang masih rendah 

juga merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan untuk menarik siswa agar 

lebih aktif dalam pembelajaran dikelas VC SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang. 

Permasalahan tersebut didukung hasil belajar IPS siswa kelas VC SD 

Islam Hidayatullah Kota semarang yang masih kurang optimal. Terbukti pada 

hasil tes formatif materi standar kompetensi 1. menghargai berbagai peninggalan 

dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, 

keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia, kompetensi dasar 1.1 mengenal makna peninggalan-peninggalan 

sejarah sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia dan 2.1 menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia diperoleh hanya 13 siswa (46,43%) yang mendapatkan nilai 
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diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, sedangkan sisanya 15 siswa 

(53,57%) nilainya masih dibawah KKM (70) dari 28 siswa kelas VC. Hasil belajar 

siswa VC juga masih mengacu pada satu aspek saja yaitu kognitif, guru belum 

mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik dalam penilaian hasil belajar 

siswa dikelas pada mata pelajaran IPS sehingga perlu adanya peningkatan dari 

penilaian dari hasil belajar IPS yang mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif 

(cognitive), ranah afektif (affective) dan ranah psikomotorik (psychomotoric). Hal 

tersebut menunjukan bahwa kualitas pembelajaran IPS di kelas VC masih kurang 

dan perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran IPS. 

Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS 

(2007:6-7) juga menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan 

standar isi mata pelajaran IPS. Dalam hal strategi pembelajaran, pembelajaran 

yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran lebih menekankan pada metode yang 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. Penggunaan metode ceramah yang 

medominasi juga ditemukan dalam pembelajaran di SD Islam Hidayatullah yang 

permu mendapatkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapain tujuan pembelajaran. 

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

dilihat sebagai berikut: perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak 

belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas 
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media pembelajaran, sistem pembelajaran. Namun dalam penelitian ini yang 

menjadi bahan penelitian ditetapkan hanya pada tiga aspek yaitu keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang berkaitan dengan 

kualitas pembelajaran tersebut, perlu diterapkannya model pembelajaran inovatif 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Semarang adalah melalui salah satu model pembelajaran kooperatif 

yaitu model pembelajaran TGT (Team Games Tournament). Menurut Suprijono 

(2011: 54) Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpinoleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan-bahan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

Salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang dipilh peneliti adalah 

TGT (Team Games Tournament). Model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dipilih peneliti karena model pembelajaran ini adalah salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dan mengandung unsur 

permainan sehingga memungkinkan siswa untuk belajar lebih rileks, 

menumbuhkan tanggung jawab, serta kerja sama antar teman (Hamdani, 2011 : 

92). 
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Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

menurut Taniredja (2011: 72) adalah: 

a. Siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan menggunakan 

pendapatnya dalam kelas kooperatif. 

b. Rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi. 

c. Perilaku mengganggu siswa lain menjadi lebih kecil. 

d. Motivasi belajar siswa bertambah. 

e. Pemahaman lebih mendalam terhadap pokok bahasan yang dipelajari. 

f. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa dengan siswa 

dan antara siswa dengan guru. 

g. Siswa dapat mempelajari pokok bahasan bebas mengaktualisasikan diri 

dengan seluruh potensi yang ada di dalam diri siswa dapat keluar, selain itu 

kerja sama antar siswa juga siswa dengan guru akan membuat interaksi 

belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan. 

Berdasarkan kelebihan tersebut sangatlah tepat bila menjadi alternatif 

pemecahan permasalahan kualitas pembelajaran IPS pada kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang dengan materi menghargai jasa dan peranan tokoh 

kemerdekaan karena model ini menutut siswa untuk berinteraksi dan menjadi 

percaya diri dalam menyampaikan pemikirannya mengenai materi menghargai 

jasa dan peranan tokoh kemerdekaan. Motivasi siswa dan pemahaman materi IPS 

siswa akan cenderung meningkat dikarenakan model ini dapat membuat siswa 

tertarik dan fokus kedalam materi karena dalam pembelajaran IPS yang 

menggunkan model ini tidak terkesan membosankan siswa. 
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Media pembelajaran yang menarik yang dipilih peneliti bersama tim 

kolaboratif adalah Media Powerpoint. Media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan 

peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif (Sukiman, 2012: 29). Melalui media 

tersebut, maka siswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran IPS dan proses 

pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan menyenangkan. Menurut Razaq 

Penggunaan media Powerpoint sebagai sualtu alternatif pemecahan masalah 

dianggap paling tepat karena dengan Microsoft Powerpoint ini kita akan dapat 

merancang dan membuat presentasi yang lebih menarik dan profesional 

(Sukiman, 2012: 213). Pemanfaatan media presentasi ini dapat digunakan oleh 

pendidik maupun peserta didik untuk mepresentasikan materi pembelajaran 

ataupun tugas-tugas yang akan diberikan. Sehingga siswa dalam Pembelajaran 

IPS pada kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang dalam materi 

menghargai jasa dan peranan tokoh kemerdekaan akan lebih tertarik dan 

temotivasi untuk fokus dalam pembelajaran dan pemehaman siswa akan 

meningkat. 

Penelitian yang mendasari pemilihan model pembelajaran dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gusniawati (2013) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Perkembangan Teknologi 

Transportasi Melalui Metode Teams Games Tournament (TGT) Pada 

Pembelajaran IPS SD” yang berlokasi di kelas IV SDN Cintalaksana Kecamatan 
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Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Hasil yang didapatkan dari penelitian 

tersebut adalah adanya peningkatan hasil penilaian perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang semakin meningkat dari siklus I sampai siklus II. Perencanaan 

pembelajaran siklus I 72,2%, siklus II 80,5%. Sementara itu, pelaksanaan 

pembelajaran pun meningkat, siklus I 70,6%, dan siklus II 78,12%. Aktivitas 

belajar siswa melalui metode Team Games Tournament juga meningkat. Siklus I 

rata-rata 61,3%, siklus II, 91,01%. Hasil belajar siswa pada materi perkembangan 

teknologi transportasi melalui metode Team Games Tournament diperoleh siswa 

pada siklus I rata-rata 69,37 % dan siklus II 81,87%. Dari penelitian ini telah 

memberikan simpulan bahwa penggunaan metode Teams Games Tournament 

pada pembelajaran IPS dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar 

siswa jika direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Yuliati (2010) dengan judul “Penerapan 

pembelajaran kooperatif model teams games tournaments (TGT) untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III SDN Gambiran I Kec. Prigen Kab. 

Pasuruan”. Dalam penelitian tersebut nilai IPS termasuk dalam kategori rendah 

dengan nilai rata-rata nilai pra tindakan, yaitu 63. Dari siswa yang berjumlah 31 

anak, hanya ada 8 siswa (28%) yang mencapai KKM, sedangkan 23 siswa (74%) 

masih belum mencapai KKM. Hal ini karena guru lebih sering menerapkan 

metode pembelajaran yang kurang melibatkan keaktifan siswa dan pengalaman 

langsung pada diri siswa. Permasalahan tersebut diatasi dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournaments (TGT) dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas III SDN Gambiran 1 Kecamatan Prigen 
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Kabupaten Pasuruan. Setelah dilaksanakan penelitian didapatkan hasil sebagai 

berikut: hasil belajar siswa yang merupakan pemahaman konsep IPS materi pokok 

denah dan peta secara klasikal mengalami peningkatan dari 63,39% pada pra 

tindakan menjadi 73,04% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 

82,13%. Hasil belajar berupa ketrampilan proses kerjasama meningkat dari 

62,07% pada siklus I kemudian mengalami peningkatan menjadi 93,33% pada 

siklus II. Secara keseluruhan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan 

mencapai target yang telah ditetapkan setelah pembelajaran kooperatif model 

TGT diterapkan. 

Pemakaian media Powerpoint ini juga didukung oleh penelitian Melda 

Putri Pamungkas (2013) dengan judul “Meningkatkan hasil Belajar IPS 

Menggunakan Media Powerpoint Siswa Kelas IVSD Tidar 3 Kota Magelang”. 

Pada awal penelitian siswa yang memperoleh nilai tuntas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) hanya 10,53%. Setelah dilaksanakan tindakan hasil 

meningkat. Pada siklus I siswa yang lolos KKM sebanyak 18,42%, dan pada 

siklus II target keberhasilan terpenuhi dengan siswa yang lulus KKm ada 89,47%. 

Peningkatan maksimum didapat setelah siklus kedua dengan menggunakan media 

LCD Proyektor yang menampilkan gambar dan video.  

Peneliti bersama tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dan 

penggunaan media Powerpoint untuk mengatasi permasalahan tersebutdan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas VC. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dilakukan 

penelitian tindakan kelas untuk memecahkan permasalah tersebut dengan judul 

“Penerapan Model TGT (Team Games Tournament) dengan Media Powerpoint 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Kelas VC di SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

“Bagaimana penerapan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah kota Semarang?” 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Apakah melalui model TGT (Teams Games Tournament) dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru kelas VC SD Islam 

Hidayatullah kota Semarang pada pembelajaran IPS? 

b. Apakah melalui model TGT (Teams Games Tournament) dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VC SD Islam 

Hidayatullah kota Semarang pada pembelajaran IPS? 

c. Apakah melalui model TGT (Teams Games Tournament) dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VC SD Islam 

Hidayatullah kota Semarang pada pembelajaran IPS? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Hasil refleksi melalui data observasi, catatan lapangan dan data dokumen, 

masih ditemukan rendahnya kualitas pembelajaran IPS pada kelas VC yang terdiri 

dari keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran masih rendah, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran belum optimal, serta kualitas pembelajaran IPS siswa 

yang rendah. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan perbaikan dengan 

menerapkan model TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Langkah-langkah Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

Media Powerpoint 
 

Langkah-langkah 

TGT (Teams 

Games 

Tournament) 

(Slavin, 2005: 163) 

Langkah-langkah 

penggunaan media 

Powerpoint 

(Indriana, 

2011:154) 

Langkah TGT (Teams Games 

Tournament) 

a. Presentasi di 

kelas 

b. Pembentukan 

kelompok belajar 

c. Game dan 

Turnamen  

d. Penghargaan 

kelompok 

 

a. Membentuk 

kelompok dalam 

kelas 

b. Menyusun topik 

c. Menulis naskah 

lengkap 

d. Menyusun point 

of talks, yakni 

hal-hal yang 

akan 

disampaikan. 

e. Memasukkan 

data ke dalam 

komputer dengan 

bantuan program 

MS Powerpoint 

a. Menjelaskan materi dengan 

menggunakan Powerpoint 

sebagai media. 

b. Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok secara 

heterogen yang terdiri dari 4-5 

anak. 

c. Menempatkan siswa dari tim 

yang berbeda dengan 

kemampuan homogen atau 

setara untuk memainkan game 

atau permainan akademik. 

d. Memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang 

mendapatkan rata-rata tim 40 

mendapat predikat Tim Baik, 

skor 45 mendapat predikat Tim 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum  

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan model TGT (Team 

Games Tournament) dengan media Powerpoint pada siswa kelas V C SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan ketrampilan guru di SD Islam Hidayatullah Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPS dengan model TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS dengan model TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint. 

c. Meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas VC Islam Hidayatullah Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS dengan model TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint. 

f. Mempresentasi-

kan 

menggunakan 

sejumlah alat 

bantu. 

g. Tanya 

jawab/diskusi. 

h. Evaluasi 

Sangat Baik, dan skor 50 

mendapat predikat Tim Super. 

e. Melakukan evaluasi 

pembelajaran secara individu. 



13 

 

 

 

 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis, model TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga 

dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Selebihnya menambah hasanah bagi 

dunia pendidikan. 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi guru 

Implementasi model TGT (Team Games Tournament)  dengan media 

Powerpoint di SD diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan serta 

mengubah paradigma pembelajaran matematika dari teacher centered (berpusat 

pada guru) menjadi student centered (berpusat pada siswa) dan mendorong guru 

agar dapat mengadakan modifikasi dan  inovasi dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan metode yang bervariasi. 

1.4.2 Bagi siswa 

Melalui penerapan model TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint maka diharapkan motivasi dan antusiasme siswa dapat meningkat, 

serta melalui kompetisi akan menumbuhakan peran aktif siswa dalam pembelajan 
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dan kerjasama dalam kelompok sehingga kehiatan pembelajaran akan terasa 

menyenangkan bagi siswa. 

1.4.3 Bagi sekolah atau lembaga 

Penerapan model TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint menjadikan sekolah atau lembaga yang lebih inovatif dan 

meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran di sekolah atau lembaga. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Model Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

(Suprijono, 2009: 46) 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar pada awal sampai akhir secara khas oleh guru. (Komalasari, 2013: 57) 

Sedangkan Menurut Iru (2012: 6) Model berarti contoh, acuan atau ragam 

sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pembelajaran berarti acuan 

pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu 

secara sistematis. 

Jadi, model pembelajaran adalah suatu acuan atau pedoman dalam 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang 

dilaksanakan secara khas dan sistematis. 

2.1.1.2 Fungsi model pembelajaran 
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Menurut Suprijono (2011: 46) melalui model pembelajaran guru dapat 

membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir 

dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. 

Chauhan menyebutkan fungsi model pembelajaran secara khusus adalah : 

a. Pedoman. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat 

menjelaskan apa yang harus dilakukan guru. 

b. Pengembangan kurikulum. Model pembelajaran dapat membantu dalam 

pengembangan kurikulum untuk satuan kelas yang berbeda dalam 

pendidikan. 

c. Menetapkan bahan-bahan mengajar. Model pembelajaran menetapkan secara 

rinci bentuk-bentuk bahan pengajaran yang berbeda yang akan digunakan 

guru dalam membantu perubahan yang baik dari kepribadian siswa. 

d. Membantu perbaikan dalam mengajar. Model pembelajaran bisa membantu 

proses belajar mengajar dan meningkatkan keefektifan pembelajaran. (Iru, 

2012: 8) 

Dari pendapat para ahli diatas, fungsi dari model pembelajaran dapata 

disimpulakan yaitu sebagai pedoman yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kegiatan belajar 

mengajar agar tujuan pembelajaran bisa terpenuhi dengan baik. 

2.1.1.3 Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournamaent) 

2.1.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 
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Model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) adalah salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa adanya perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas siswa 

dengan model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disampung 

menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar. (Hamdani, 2011 : 92) 

Rusman (2012: 224) menjelaskan bahawa TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar yang beranggotakan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, 

dan suku atau ras yang berbeda. 

TGT Menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan 

sistem skor kemajuan individu, dimana peran siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti 

mereka. (Slavin, 2005: 163) 

Jadi model pembelajaran  TGT (Team Games Tournament) merupakan 

salah satu model pembelajran kooperatif dimana bagiannya terdiri dari 

penyampaian materi secara klasikal, pengelompokan, permainan, turnamen, dan 

penghargaan kelompok. Model TGT (Team Games Tournament) akan dapat 

menambah motivasi, rasa percaya diri, toleransi, kerjasama dan pemahaman 

materi siswa. 

2.1.1.3.2 Komponen Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 
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Taniredja (2011:67-68) menjabarkan komponen-komponen dalam Teams 

Games Tournament, yaitu: 

1) Penyajian Kelas (Class Presentation) 

Penyajian kelas pada pembelajran Kooperatif tipe TGT tidak berbeda 

dengan pengajaran biasa atau pengajaran klasikal oleh guru, hanya pengajaran 

lebih difokuskan pada materi yang sedang dibahas saja. Ketika penyajian kelas 

berlangsung mereka sudah berada dalam kelompoknya sehingga mereka akan 

memperhatikan dengan serius selama pengajaran penyajian kelas berlangsung 

sebab setelah ini mereka harus mengerjakan games akademik dengan sebaik-

baiknya dengan skor mereka akan menentukan kelompok mereka. 

2) Kelompok (Teams) 

Kelompok disusun dengan beranggotakan 4-5 orang yang mewaili 

pencampuran dari berbagai keragaman dalam kelas seperti kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras atau etnik. 

3) Permainan (Games) 

Pertanyaan dalam game harus dirancang dari materi yang relevan dengan 

materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh mewakili 

masing-masing kelompok. 

4) Kompetisi/Turnamen (Turnaments)  

Turnamen adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan. Biasanya 

dilaksanakan pada akhir minggu atau akhir unit atau pokok bahasan, setelah guru 

memberikan penyajian kelas dan kelompok mengerjakan lembar kerjanya. 
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(Slavin, 2005: 168) 

Bagan 2.1. Penempatan Siswa ke Meja Turnamen 

5) Pengakuan Kelompok (Teams Recognition) 

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa 

hadiah atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar 

sehingga mencapai kriteria yang disepakati bersama. Penghitungan skor tim 

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Menghitung Poin-poin Turnamen untuk Permainan dengan Tiga Pemain 
 

Pemain Tidak ada 

yang seri 

Seri nilai 

tertinggi 

Seri nilai 

terendah 

Seri 3 

macam 

Peraih skor tertinggi 60 poin 50 poin 60 poin 40 poin 

Peraih skor tengah 40 poin 50 poin 30 poin 40 poin 

Peraih skor rendah 20 poin 20 poin 30 poin 40 poin 

(Slavin, 2005: 175) 

Ada tiga penghargaan yang dapat diberikan dalam penghargaan tim. 

Penghargaan tim dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tim B 

B-1       B-2 B-3     B-4 

Tinggi   Sedang     Sedang     Rendah 

Tim C 

C-1       C-2 C-3     C-4 

Tinggi    Sedang     Sedang   Rendah 

Turnamen 

Meja 1 

Turnamen 

Meja 4 

Turnamen 

Meja 2 

Turnamen 

Meja 3 

Tim A 

A-1       A-2 A-3     A-4 

Tinggi   Sedang     Sedang     Rendah 
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Tabel 2.2 

Penghargaan Tim 

 

Kriteria (rata-rata tim) Penghargaan 

40 

45 

50 

Tim Baik 

Tim Sangat Baik 

Tim Super 

(Slavin, 2005: 175) 

2.1.1.3.3 Kelebihan Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

menurut Taniredja (2011: 72) adalah: 

a. Siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan menggunakan pendapatnya 

dalam kelas kooperatif. 

b. Rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi. 

c. Perilaku mengganggu siswa lain menjadi lebih kecil. 

d. Motivasi belajar siswa bertambah. 

e. Pemahaman lebih mendalam terhadap pokok bahasan yang dipelajari. 

f. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa denga siswa 

dan antara siswa dengan guru. 

g. Siswa dapat mempelajari pokok bahasan bebas mengaktualisasikan diri 

dengan seluruh potensi yang ada di dalam diri siswa dapat keluar, selain itu 

kerja sama antar siswa juga siswa dengan guru akan membuat interaksi 

belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan. 

2.1.2 Media Pembelajaran 

2.1.2.1  Pengertian Media Pembelajaran 
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Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

“medium”, yang secara harafiah berarti “perantara atau pengantar”. Dengan 

demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan (Djamarah, 2010: 120) 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional dilingkungan 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) 

Media pembelajaran menurut Sukiman (2011:29) adalah segla sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerimasehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga prose belajar terjadi dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. 

Jadi, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat membawa 

pesan dari pengirim ke penerima yang membantu proses belajar mengajar agar 

dapat mencapai tujuan pembellajaran secara efektif. 

2.1.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya 

adalah sebagai berikut: (1) menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau; (2) mengamati benda atau peristiwa yang sukar 

dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang; (3) memperoleh 

gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati karena 
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ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil; (4) mendengar suara yang sukar 

ditangkap dengan telinga secara langsung; (5) mengamati dengan teliti binatang-

binatang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap; (6) 

mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati; 

(7) mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan; 

(8) dengan mudah membandingkan sesuatu; (9) dapat melihat secara cepat suatu 

proses yang berlangsung secara lambat; (10) dapat melihat secara lambat gerakan-

gerakan yang berlangsung secara cepat; (11) mengamati gerakan-gerakan mesin 

atau alat yang sukar diamati secara langsung; (12) melihat bagian-bagian yang 

tersembunyi dari suatu alat; (13) melihat ringkasan dari suatu rangkaian 

pengamatan yang panjang atau lama; (14) dapat menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak; (15) dapat belajar sesuai 

dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing (Hamdani 2011: 246). 

2.1.2.3 Media Powerpoint 

Powerpoint merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan 

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

status mereka (Arsyad, 2013:193) 

Menurut Razaq, Powerpoint merupakan salah satu produk unggulan 

Microsoft Corporation dalam program aplikasi presentasi yang paling banyak 

digunakan saat ini. Hal ini dkarenakan banyak kelebihan didalamnya dengan 

kemudahan yang disediakan. Dengan Powerpoint kita dapat merancang dan 

membuat presentasi yang lebih menarik dan professional. Pemanfaatan media 

presentasi ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik maupun peserta didik untuk 



23 
 

 

 

mempresentasikan materi pelajaran maupun tugas-tugas yang akan diberikan 

(Sukiman, 2012: 213). 

Pengembangan media Powerpoint  harus dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip media pembelajaran. Menurut Kethut dan Rahadi beberapa prinsip yang 

perlu kita kembangkan ketika akan mengembangkan media presentasi adalah : 

1. Harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional, 

karena pada dasarnya media presentasi yang dibahas adalah untuk keperluan 

pembelajaran. 

2. Media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar. 

3. Pengembangan media presentasi seyogyanya mempertimbangkan atau 

menggunakan secara maksimal segala potensi dan karalteristik yang dimiliki 

oleh jenis media presentasi ini. 

4. Prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian (Sukiman, 2013: 217). 

Jadi, media Powerpoint adalah salah satu produk dari Microsoft 

Corporation yang dapat digunakan sebagai media presentasi maupun media 

pembelajaran yang dapat memaparkan materi dengan tampilan yang menarik yang 

dapat memotivasi siswa peserta didik untuk dapat tertarik dalam materi yang 

disampaikan. 

2.1.3 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan Media Powerpoint 

Proses belajar yang terjadi tidak terlepas dari teori-teori belajar yang 

mendasari. Teori belajar yang mendasari pembelajaran IPS dengan model TGT 

(Team Game Tournament ) dengan media Powerpoint adalah: 
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2.1.3.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. Peserta didik yang 

memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka 

harus mampu memecahkan masalah, menemukan (discovery) sesuatu untuk 

dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagsan. Inti sari kontruktivisme 

adalah bahwa peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi 

kompleks ke dalam dirinya sendiri (Rifa’i dan Anni, 2011: 137). 

Bedasarkan Sani (2013: 20) kontruktivisme merupakan landasan berfikir 

(filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia 

secara sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

Teori ini mendasari munculnya pembelajaran kolaboratif/koperatif, pembelajaran 

berbasis masalah (PBL), dan pembelajaran kontekstual. 

Semua pengetahuan adalah hasil konstruksi dari kegiatan atau tindakan 

seseorang. Pengetahuan ilmiah berevolusi, berubah dari waktu ke waktu. 

pemikiran ilmiah adalah sementara, tidak statis, dan merupakan proses (Suprijono, 

31: 2010) 

Jadi model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) didasarkan 

pada teori belajar kontruktivis, dimana siswa mengkontruksi sendiri 

pengetahuannya dan pemahamannya melalui game yang disajikan. 

2.1.3.2 Teori Belajar Kognitif 

Menurut Suprijono (2010: 22) dalam persepsi teori kognitif, belajar 

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

bersifat behaviorial tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. 
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Belajar adalah proses aktif mental untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan. 

Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman (tidak selalu berbentuk 

perubahan tingkah laku yang dapat diamati). setiap orang mempunyai 

pengetahuan/pengalaman dalam dirinya, yang tertata dalam bentuk struktur 

kognitif (Sani, 2013: 10). 

Model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) untuk hasil belajar 

siswa digali melalui proses daya ingat dan pemikiran sehingga sesuai dengan teori 

belajar kognitif. 

2.1.3.3 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. 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 TGT (Team Games Tournament) menghadirkan siswa memperoleh 

informasi dan mentransformasikan informasinya lewat permainan yang menarik 

bagi siswa. 
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2.1.4  Implementasi Model TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint pada pembelajaran IPS di SD 

Model TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint  yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di 

SD Islam Hidayatullah Semarang adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Implementasi Model TGT (Team Games Tournament) dengan Media Powerpoint 

dalam Pembelajaran IPS di SD 

 

LangkahTGT 

(Teams Games 

Tournament) 

(Slavin, 2005: 

163) 

Langkah-langkah 

penggunaan media 

Powerpoint (Indriana, 

2011:154) 

Langkah TGT (Teams Games 

Tournament) dengan media 

Powerpoint dalam 

pembelajaran IPS 

a. Presentasi di 

kelas/ 

pengaturan 

klasikal 

b. belajar 

kelompok 

c. Turnamen 

akademik 

d. Penghargaan 

tim 

 

a. Membentuk kelompok 

dalam kelas 

b. Menyusun topik 

c. Menulis naskah 

lengkap 

d. Menyusun point of 

talks, yakni hal-hal 

yang akan 

disampaikan. 

e. Memasukkan data 

kedalam computer 

dengan bantuan 

program MS 

Powerpoint 

f. Mempresentasikan 

menggunakan 

sejumlah alat bantu. 

g. Tanya jawab/diskusi. 

h. Evaluasi 

a. Menjelaskan materi meng-

hargai jasa dan peranan 

tokoh dalam mem-

proklamasikan 

kemerdekaan  yang di-

ajarkan dengan meng-

gunakan Powerpoint 

sebagai media. 

b. Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok secara 

heterogen yang terdiri dari 

4-5 anak. 

c. Menempatkan siswa dari 

tim yang berbeda dengan 

ke-mampuan homogen 

atau setara untuk me-

mainkan game atau per-

mainan akademik tentang 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan.  

d. Memberikan penghargaan 
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2.1.5 Kualitas Pembelajaran 

2.1.5.1 Pengertian Belajar 

Banyak definisi tentang pengertian belajar yang telah dirumuskan oleh 

para ahli. Menurut Slameto (2010: 2) Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan,  sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Belajar menurut Hamdani (2011: 21) adalah perubahan 

tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena ada interaksi antara 

seseorang dan lingkungannya. (Arsyad, 2013: 1) 

Belajar itu merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan dan 

meniru dan lain sebagainya. (Sardiman, 2011: 20). 

kepada kelompok yang 

mendapatkan rata-rata tim 

40 mendapat predikat Tim 

Baik, skor 45 mendapat 

predikat Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 mendapat 

predikat Tim Super. 

e. Melakukan evaluasi pem-

belajaran secara individu 

dalam materi menghargai 

jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan perubahan perilaku individu dari tidak tahu menjadi tahu yang 

merupakan hasil dari usaha seseorang yang berbentuk  pengalaman dan dalam 

proses perubahan perilaku yang terjadi itu akan menimbulkan reaksi perubahan 

kemampuan sebagai hasil proses belajar. 

2.1.5.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari, 

2013: 3). 

Menurut Merril, Pembelajaran (intruksional) adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan mengubah dan mengontrol seseorang dengan maksud ia dapat 

bertingkah laku atau bereaksi terhadap kondisi tertentu. Dari pengertian ini, 

pembelajaran merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kegiatan belajar 

mengajar. (Hamdani, 2011: 196) 

Pembelajaran (learning) yang mempunyai makna secara leksikal yang 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar 

diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. 

Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas 

belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran 

yaitu peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran 
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adalah dialog interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif 

(Suprijono, 2010: 13) 

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 20 tentang Sisdiknas, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut aliran behavioristik 

pembelajaran merupakan usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang 

diiginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif 

mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari. Adapun humanistik mendiskripsikan  pembelajaran sebagai upaya 

memberikan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Hamdani 2011:23). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa pembelajaran 

merupakan proses yang dapat mengubah keterampilan dan perilaku seseorang 

yang merupakan akibat dari interaksi atara pendidik serta peserta didik dengan 

melibatkan lingkungan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2.1.5.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut 

Etzioni, secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Efektivitas merupakan suatu konsep yang 

lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun diluar diri seseorang. 

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 
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memberikan gambaran mengenai seseorang dalam mencapai sasaran. (Hamdani, 

2011: 194) 

Efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, 

termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan 

pengetahuan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran 

(Hamdani, 2011: 194). 

Peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah mutu atau 

keefektivan dalam mencapai tujuan pembelajaran serta pengembangan sikap yang 

meliputi berbagai faktor dari dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Kualitas 

pembelajaran terdiri atas beberapa komponen yang meliputi : keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran. Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan ini 

mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar saja. 

2.1.5.3.1 Keterampilan guru 

Guru adalah variabel bebas yang mempengaruhi kulitas pembelajaran. Hal 

ini disebabkan karena guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses 

pengajaran. Kompetensi profesional yang dimiliki guru sangat dominan dan mem-

pengaruhi kualitas pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan dasar yang di-

miliki guru, baik bidang kognitif, seperti penguasaan bahan,bidang, sikap, seperti 

mencintai profesinya, dan bidang perilaku seperti ketrampilan mengajar, 

penggunaan metode metode pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, dan lain 

lain (Hamdani 2011:79). 
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Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi 

fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 

proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan 

salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses dinamis 

dalam segala fase dan proses perkembangan siswa (Slameto,2010: 97). 

Ketrerampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan.(Rusman, 2012: 80) 

Menurut Rusman (2012: 80) ketrampilan dasar mengajar guru secara 

aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan ketrampilan mengajar. 

Ketrampilan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan membuka pelajaran (Set Intruction Skills) 

Menurut Rusman (2012: 80) Keterampilan membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi agar terfokus pada 

hal-hal yang dipelajari. Membuka pelajaran merupakan kondisi awal agar siswa 

siap mental dan perhatian siswa terpusat pada apa yang dipelajari serta memiliki 

motivasi yang tinggi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan 

semangat dan konsentrasi yang tinggi. 

Wena (2011: 18) mengemukakan dalam setiap memulai pembelajaran 

guru harus melaksanakan tujuan/kompetensi yang ingin dicapai, dan manfaat bagi 

kehidupan siswa. Pada tahap ini guru juga harus mampu mengaitkan isi 

pembelajaran yang akan dibahas dengan pembelajaran terdahulu yang dipelajari 
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siswa. Proses mengkaitkan dan menghubungkan pengetahuan awal (prior 

knowledge) yang dimiliki siswa dengan isi pembelajaran yang akan dibahas 

sangat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Komponen membuka pelajaran menurut Usman adalah sebagai berikut: 

1. Menarik perhatian siswa 

2. Menimbulkan motivasi 

3. Memberikan acuan melalui berbagai usaha 

4. Memberikan apresepsi (membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari). (Rusman, 2012: 81) 

2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan 

informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses 

pembelajaran maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa, antara siswa 

ini menunjukan adanya interakssi dikelas yang dinamis dan multi arah. (Darmadi, 

2009: 1) 

Keterampilan bertanya memainkan peranan penting dalam kegiatan 

pembelajaran, hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan 

teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan member dampak positif terhadapa 

aktivitas siswa (Rusman, 2012:82) 

Komponen-komponen keterampilan bertanya menurut (Rusman, 2012: 83) 

meliputi: 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

b. Pemberian acuan. 



33 
 

 

 

c. Fokus pertanyaan. 

d. Pemindahan giliran. 

e. Penyebaran. 

f. Pemberian waktu berfikir. 

g. Pemberian tuntunan. 

3) Keterampilan memberi penguatan (Reinforcement Skills) 

Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. (Darmadi, 2009: 2) 

Reinforcement dapat berarti juga respons terhadap suatu tingkah laku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

(Rusman, 2012: 84) 

Darmadi (2009: 2) menyatakan bahwa teknik pemberian penguatan dalam 

kegiatan pembe-lajaran dapat dilakukan secara verbal dan non verbal. Penguatan 

verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan non 

verbal dinyatakan dengan mimik, gerakan tubuh, pemberian sesuatu dan lain-

lainnya. 

Menurut Rusman (2012:84) ada empat cara memberikan penguatan 

(reinforcement), yaitu: 

a. Penguatan terhadap pribadi individu. 

b. Penguatan kepada kelompok siswa 

c. Pemberian penguatan dengan cara segera 

d. Variasi dalam penggunaan. 

4) Keterampilan mengadakan variasi (Variation Skills) 
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Peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes 

yang berbeda-beda. Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimedia, 

mulltimetode, dan multi strategi (Rusman, 2012:85) 

5) Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Mengajar adalah menyampaikan ilmu pada siswa (transfer of knowledge). 

Disini guru dituntut untuk mampu menjelaskan materi pelajaran kepada sisiwa 

secara professional. 

Menurut Rusman (2012: 88) Prinsip dalam keterampilan menjelaskan 

antara lain: 

a. Keterkaitan tujuan 

b. Relevan penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa 

c. Kebermaknaan 

d. Dinamis 

e. Penjelasan dilakukan di pendahuluan, inti dan kegiatan penutup. 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu cara 

untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara kelompok. 

(Rusman, 2012: 89) 

Komponen yang perlu dikuasai dalam keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil menurut Rusman (2012: 89) antara lain : 

1. Memusatkan siswa pada tujuan dan topik diskusi 

2. Memperjelas untuk menghindari kesalah pahaman. 



35 
 

 

 

3. Menganalisis pandangan siswa 

4. Meningkatkan urunan siswa 

5. Memberi kesempatan untuk berpartisipasi 

6. Menutup diskudi 

7. Menghindarkan dari mendominasi pembicaraan. 

7) Ketermpilan mengelola kelas 

Menurut Usman, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan 

bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. (Rusman, 2012: 90) 

Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif 

dan efisien. (Djamarah, 2010: 174) 

Rusman (2012: 90) menyebutkan komponen dalam mengelola kelas 

adalah: 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal 

c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

8) Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Hakikat pembelajaran perseorangan menurut Rusman (2012: 91) adalah : 

a. Terjadi hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa 

dengan siswa 
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b. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing 

c. Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai kebutuhannya 

d. Siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran 

9) Keterampilan menutup pelajaran 

Ketrampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan unutuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari oleh siwa. 

(Rusman: 2012: 92) 

Keterampilan menutup pelajaran sangat penting bagi seorang guru. Pada 

akhir pembelajaran guru sering menutup pelajaran hanya dengan menyatakan 

pembelajaran sudah berakhir. Menutup proses pembelajaran bukan sekedar 

mengeluarkan pernyataan pelajaran sudah berakhir. (Wena, 2011: 20)   

Usman menyebutkan komponen menutup pelajaran antara lain: 

a. Meninjau kembali materi pokok dengan merangkum dan menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

b. Melakukan evaluasi. (Rusman, 2012: 92) 

2.1.5.3.2 Aktivitas siswa 

Dalam kelas yang terdiri dari beberapa siswa juga terdapat beberapa 

karakteristik berbeda-beda yang guru perlu untuk memperhatikannya dan 

memberikan tindak lanjut sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 

Menurut Sardirman (2011: 120) ada tiga karakteristik siswa yang harus 

diperhatikan, diantaranya yaitu: 1) karakteristik yang berkenaan dengan 

kemampuan awal seperti: kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, 
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mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor dan lain-lain; 2) 

karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial; 3) 

karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti 

sikap, perasaan, minat dan lain-lain. Guru perlu memahami karakteristik masing-

masing siswa, hal ini dikarenakan dalam menentukan pola aktivitas belajar sangat 

berkaitan dan disesuaikan karakteristik siswa itu sendiri. 

Menurut Sadirman (2011:100), aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental dan kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling terkait. 

Sehubungan dengan hal itu, anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan 

berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri. Berpikir 

pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada taraf berbuat. 

Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa 

yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 
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f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

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

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. (Sardiman, 

2011:101) 

Berdasarkan uaraian tersebut, aktivitas siswa adalah suatu kegiatan yang 

dilakukakan oleh siswa baik fisik maupun mental dan sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik masing-masing siswa, kegiatan-kegiatan yang bermacam macam 

dalam aktivitas tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

2.1.5.3.3 Hasil belajar siswa 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar menurut Degeng adalah 

semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan 

strategi pembelajaran dibawah kondisi yang berbeda. (Wena 2011: 6) 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. (Rifa’i dan Anni, 2011: 85) 

Menurut Gagne  hasil belajar berupa: 

1. informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis 
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2. keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang 

3. strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya 

4. keterampilan motorik yaitu melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani 

5. sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.(Suprijono,2011: 5-6) 

Bloom menyatakan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.(Suprijono, 2011 : 6) 

 

a. Ranah Kognitif (cognitive domain) 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011:86-87) menyatakan ranah kognitif berkaitan 

dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. 

Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapkan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation). 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: 



40 
 

 

 

a. Pengetahuan fakta; 

b. Pengetahuan konsep; 

c. Pengetahuan prosedural; 

d. Pengetahuan meta-kognitif. 

2. Dimensi proses kognitif 

Memuat enam tingkatan: 

a. Mengingat; 

b. Mengerti; 

c. Menerapkan; 

d. Menganalisis; 

e. Mengevaluasi; 

f. Mencipta.  (Thobroni, 2012: 164) 

b. Ranah Afektif  

Ranah afektif menurut Rifa’i dan Anni (2011: 87) berkaitan dengan perasaan, 

sikap, minat, dan nilai. kategori tujuannya mencerminkan hirarki yang 

berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan 

pola hidup. Ranah efektif meliputi : 

1. Penerimaan (receiving) 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, dan 

sebagainya), menurut sudut pandang peserta didikan ia berkaitan dengan 

memperoleh, menangani, dan mengarahkan perhatian peserta didik. 

2. Penanggapan (responding) 
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Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif dari peserta didik. Pada 

tingkat ini peserta didik tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu 

tetapi juga mereaksinya dengan berbagai cara. 

3. Penilaian (valuing) 

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri peserta didik. Penilaian ini 

berentangan dari penerimaan nilai yang lebih sederhana (keinginan 

memperbaiki keterampilan kelompok), sampai pada tingkat kesepakatan 

yang kompleks (bertanggung jawab agar berfungsi secara efektif pada 

kelompok). 

4. Pengorganisasian (organization) 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai menciptakan 

sistem nilai yang konsisten secara internal. 

5. Pembentukan pola hidup (organization by a value complex) 

Pembentukan pola hidup mengacu pada individu peserta didik memiliki 

sistem nilai yang mengendalikan perilaku dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya 

hidupnya. 

c. Ranah Psikomotorik  

Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 89) ranah psikomotorik berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, 
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dan koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik 

adalah sebagai berikut :  

1. Persepsi (perception) 

Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik . 

2. Kesiapan (set) 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori ini 

mencakup kesiapan mental (kesiapan mental untuk bertindak), kesiapan 

jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), dan kesiapan mental 

(keinginan untuk bertindak). 

 

3. Gerakan terbimbing (guided response) 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan kompleks, yang meliputi peniruan (mengulangi tindakan 

yang didemonstrasikan oleh guru) dan mencoba-coba. 

4. Gerakan terbiasa (mechanism) 

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja. Gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan 

dengan sangat meyakinkan dan mahir. 

5. Gerakan kompleks (complex overt response) 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari tindakan 

motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. Kecakapan 
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ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan dan yang 

memerlukan energi minimum. 

6. Penyesuaian (adaptation) 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat 

baik sehingga siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui masalah baru. 

7. Kreativitas (originality) 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

Hasil belajar siswa diatas menimbulkan keharusan bagi guru untuk 

mengembangkan metode yang inovatif dan media untuk membelajarkan siswa, 

penelitian ini adalah upaya peningkatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

Dengan demikian, setelah menggunakan pendekatan inovatif ini pembelajaran IPS 

dapat meningkat. 

2.1.6 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.6.1 Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai 

dari SD/MISDLB 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. Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 



44 
 

 

 

tahun 2006, 162 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyebutkan bahwa melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. 

Menurut Nasution IPS suatu program pendidikan yang merupakan suatu 

keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan 

fisik maupun dalam lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil dari 

berbagai ilmu sosial : geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, 

dan psikologi sosial. (Soewarso, 2011: 1) 

IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu hidup 

bersama dengan sesamanya. Dalam hidup itumereka harus mampu mengatasi 

rintangan yang mungkin timbul dari sekelilingnya maupun akibat dari hidup 

bersama. IPS melihat manusia dari berbagai sudut pandang. IPS melihat 

bagaimana manusia hidup bersama nsesamanya dilingkungan sendiri dan 

tetangganya, yang dekat smpai jauh. Bagaimana mereka bergerak untuk 

memenuhi kebutuhannya ditinjau pula (Soewarso, 2011: 5). 

Jadi dapat disimpulkan IPS adalah telaah yang mengkaji manusia dan 

lingkungan sekitarnya yang terdiri dari cabang ilmu : geografi, sejarah, ekonomi, 

antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi sosial. dan melalui mata pelajaran 

IPS peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

2.1.6.2 Hakikat dan Tujuan IPS 
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Menurut Sapriya, (2012:7) IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran 

yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS 

merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, 

geografi, dan ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya.  

Arah mata pelajaran  IPS ini dilator belakangi oleh pertimbangan bahwa 

dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global yang selalu mengalami perubahan setiap saat, oleh 

karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi social masyarakat dalam 

memasuki kehidupan masyarakat dinamis. 

Konsep IPS, yaitu (1) interaksi, (2) saling ketergantungan, (3) 

kesinambungan dan perubahan, (4) keragaman/kesamaanperbedaan, (5) konflik 

dan kosensus, (6) pola (patron), (7) tempat, (8) kekuasaan (power), (9) nilai 

kepercayaan, (10) keadilan dan pemerataan, (11) kelangkaan (scarcity), (12) 

kekhususan, (13) budaya (culture), dan (14) nasionalisme. 

Setiap bidang studi dalam kurikulum sekolah pasti memiliki tujuan yang 

hendak dicapai. Sebagaimana dikemukakan (Susanto, 2013;149), kaitannya 

dengan KTSP, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS sebagai berikut. 

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

lingkungannya; 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan. 
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d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global. 

Tujuan mata pelajaran IPS menurut Sapriya (2012: 194) ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaiatan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan krritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memcahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

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

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat majemuk, ditingkat local, nasional dan global. 

Mengenai tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial, para ahli sering mengaitkan 

berbagai sudut kepentingan dan penekanan dari program pendidikan tersebut, 

Groos menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk mempersiapkan 

siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan di masyarakat, secara 

tegas ia mengatakan “to prepare student to be well functioning citizens in a 

democratic society”. Tujuan lain dari pendidikan IPS adalah untuk 

mengembangkan kemampuan siswanya menggunakan penalaran dalam 

mengambil keputusan setiap persoalan. (Trianto, 2011:173) 

2.1.6.3 Karakteristik IPS 

Menurut Trianto (2011:174) Karakteristik mata pelajaran IPS berbeda 

dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, 
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sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Rumusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial berdasarkan realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan 

interdisipliner. 

Somantri mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial 

sebagai berikut: 

a. Berbagai batang tubuh (Body of knowledge) disiplin ilmu-ilmu social yang 

diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. 

b. Batang tubuh disiplin ilmu itu berisikan sejumlah teori dan generlisasi yang 

handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. 

c. Batang tubuh disiplinilmu-ilmu social ini disebut juga structure disiplin ilmu, 

atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental ideas. 

d. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah 

yang dicapai lewat pendekatan “conceptual” dan ”syntactic”, yaitu lewat , 

proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data. (observasi dan eksperimen) 

e. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan 

diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa 

depan serta memabantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, 

sikap dan tindakan terbaik. (Sapriya, 2012:22) 

Selain mengkaji perilaku manusia, disiplin ilmu-ilmu nsosial memandang 

situasi peristiwa umat-umat manusia dari perspektif yang agak berbeda dan unik. 

karena ada perbedaan persepsi maka metodologi dan teknik penelitiannya pun 

berbeda. Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi dan 
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teori yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan disain maupun dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar IPS pada sekolah dasar dan menengah.   

2.1.6.4 Kurikulum IPS 

Keberadaan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam kurikulum 

sekolah mengalami perkemabangan seiring perubahan kurikulum dari waktu ke 

waktu, baik pada jenjang SD/MI, maupun Sekolah Lanjutan. 

Pendidikan IPS sebagai bidang studi dalam kurikulum sekolah di 

Indonesia mulai diajarkan pada tahun 1975 sebagai bidang studi IPS di SD/MI, 

SMP dan SMA. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

terpadu. Pendekatan terpadu ini dilaksanakan sejak tahun 1975, kurikulum 1986, 

1994, 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). (Susanto, 2013:142) 

Mata pelajaran IPS pada jenjang SD/MI menganut pendekatan terpadu 

(integrated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu 

pada disiplin ilmu yang berdiri sendiri/terpisah namun mengacu pada aspek 

kehidupan nyata (factual/real) peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, 

tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasan bersikap serta berperilaku. Pada 

jenjang SD/MI IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Maka secara konseptual materi pelajaran IPS di SD belum mencangkup seluruh 

disiplin ilmu sosial. Pada dasarnya, melalui pelajaran IPS peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggungjawab, serta warga dunia yang cinta damai. Namun ada ketentuan 

bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 
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warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggungjawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. Arah mata pelajaran IPS ini dilatarbelakangi oleh 

pertimbangan bahwa di masa yang akan datang peserta didik  akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global akan selalu mengalami 

perubahan (Sapriya, 2012:194). 

Perubahan-perubahan kurikulum pada pelajaran IPS pada dasarnya tidak 

merubah hakikat dan tujuan mata pelajarn IPS yaitu mengarahkan peserta didik 

untuk menjadi WNI yang baik, serta warga dunia yang cinta damai, serta 

penggunaan pendekatan terpadu (integrated) yang mana pelajaran IPS dalam 

kurikulum Sekolah dasar tidak berdiri sendiri secara disiplin ilmu. 

2.1.6.5 Landasan Pendidikan IPS 

IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu seyogianya 

memiliki landasan dalam pengembangan baik sebagai mata pelajaran maupun 

pendidikan disiplin ilmu. Landasan-landasan ini diharapkan akan memberikan 

pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan strukur, metodelogi dan 

pemanfaatan IPS sebagai disiplin ilmu. Landasan-landasan IPS menurut Sapriya 

(2012:16) sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi landasan filosofis, ideologis, 

sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, psikologis, dan religious. 

1. Landasan filosofis memberikan gagasan pemikiran mendasar yang 

digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang 

menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan IPS sebagai pendidikan 

disiplin ilmu (aspek ontologis), bagaimana cara, proses, atau metode 
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membangun dan mengembangkan IPS hingga menentukan pengetahuan 

manakah yang dianggap benar, sah, valid, atau terpercaya. 

2. Landasan ideologis menurut O’Neil landasan ini telah dan akan memberikan 

sistem gagasan yang bersifat ideologis terhadap IPS yang tidak cukup 

diatasi hanya dengan hanya oleh filsafat yang bersifat umum. 

3. Landasan sosiologis memeberikan sistem gagasan mendasar untuk 

menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuataan, aspirasi serta 

pola-pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan 

membangun teori-teori atau prinsip-prinsip IPS sebagai pendidikan disiplin 

ilmu. 

4. Landasan antropologis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar 

dalam menentukan pola, sistem dan strukutur pendidikan disiplin ilmu 

sehingga relevan dangan pola, sistem dan strutur kebudayaan bahkan 

dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan bahkan dengan pola, sistem 

dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Landasan ini telah dan akan 

memberikan dasar-dasar sosial-kultural masyarakat terhadap struktural IPS 

sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang 

kontruktif. 

5. Landasan kemanusiaan, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar 

untuk menentukan ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan.  

Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya pendidikan adalah proses 

memanusiakan manusia. 
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6. Landasan politis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk 

menentukan arah dan garis kebijakan dalam poliyik pendidikan dari IPS. 

Peran dan keterlibatan pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga 

pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan birokrasi. 

7. Landasan psikologis, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk 

menentukan cara-cara IPS membangun struktur tubuh disiplin 

pengetahuannya, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan 

entitas-entitas psikologisnya. Hal ini sejalan dengan hakekat dari struktur 

yang dapat dipelajari, dialami, didiversifikasi, diklarifikasi oleh anggota 

komunitas IPS berdasarkan kapasitas psikologis dan pengalamannya. 

8. Landasan religious,  memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang 

nilai-nilai, norma, etika dan moral yang menjadi jiwa (roh) yang me-landasi 

keseluruhan bangunan IPS, khusunya pendidikan di Indonesia. Landasan 

religious yang diterapkan di Indonesia menghendaki adanya ke-seimbangan 

antara pengembangan materi yang bersumber dari intra-ceptive knowledge 

dan extraceptive knowledge. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam IPS terdiri dari berbagai landasan-

lanadasan yang menjadi bahan pemikiran mendasar tentang pengembangan 

strukur, metodelogi dan pemanfaatan IPS. 

2.1.6.6 Pendekatan Scientific 

Pada kurikulum 2013, menekankan pendekatan scientific. Pendekatan 

scientific merupakan pendekatan ilmiah yang dalam pembelajarannya harus 

dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip atau kriteria ilmiah. 
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Pendekatan scientific dipilih karena dapat mendorong dan menginspirasi siswa 

berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pelajaran. 

Pendekatan scientific juga mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik 

mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang 

rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran.  Unsur 

pendekatan scientific dalam pembelajaran yaitu kegiatan Mengamati, Menanya, 

Menalar, Mencoba, dan Membentuk jaringan (5M). (Kemendiknas, 2013) 

Pada penilitian ini, peneliti mengkaitkan pendekatan scientific dalam 

rencana pembelajaran yang meliputi 5 M tersebut. 

2.1.6.7 Pembelajaran IPS di SD 

Sumber materi IPS SD yang harus siswa terima antara lain siswa dapat 

memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa dilingkungan, 

serta siswa dapat mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan propinsi ( KTSP 2006:42) 

Berdasarkan PERMENDIKNAS Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

untuk satuan mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa 

ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut; 1) 

Manusia, tempat, dan lingkungan. 2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3) 

Sistem sosial dan budaya. 4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Preston dan Herman memaparkan aplikasi pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar, yaitu: 

1. Di kelas 1 disajikan tentang keluarga dan lingkungannya 
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2. Di kelas 2 mendapat sajian keluarga dan lingkungan pertetanggaan dan 

komunitas di wilayah yang berbeda, umumnya di negara sendiri 

3. Di kelas 3 mendapat sajian tentang komunitas sendiri dan luar negri 

4. Di kelas 4 meperoleh bahan ajar tentang lingkungan wilayah dan 

kebudayaan di dunia 

5. Di kelas 5 membahas sejarah dan geografi negara sendiri 

6. Di kelas 6 dibahas tentang sejarah, geografi, dan beberapa segi dari wilayah 

tertentu di dunia, terutama belahan dunia sebelah timur. (Soewarso, dkk 

2011: 8) 

Jadi, pembelajaran IPS di SD meliputi segala aspek tentang manusia, 

tempat, lingkungan yang mengkaji juga tentang sosial budaya dan perilaku 

ekonomi yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD. 

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

semester II dengan kompetensi dasar (2) Menghargai peranan tokoh perjuangan 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia (2.4) Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada siklus I materi yang dibahas 

tentang peristiwa menjelang proklamasi, siklus II tentang perumusan naskah dan 

detik-detik proklamasi, dan siklus III tentang tokoh proklamasi dan cara 

menghargai jasa pahlawan proklamasi. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah terlebih dahulu 

dilakukan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Gusniawati, Anita. 2013. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang 

Perkembangan Teknologi Transportasi Melalui Metode Teams Games 

Tournament (TGT) Pada Pembelajaran IPS SD. Skripsi. Universitas Pendidikan 

Indonesia. Hasil penelitian yang berlokasi di kelas IV SDN Cintalaksana 

Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya adalah adanya peningkatan 

hasil penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang semakin 

meningkat dari siklus I sampai siklus II. Perencanaan pembelajaran siklus I 

72,2%, siklus II 80,5%. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran pun meningkat, 

siklus I 70,6%, dan siklus II 78,12%. Aktivitas belajar siswa melalui metode 

Team Games Tournament juga meningkat. Siklus I rata-rata 61,3%, siklus II, 

91,01%. Hasil belajar siswa pada materi perkembangan teknologi transportasi 

melalui metode Team Games Tournament diperoleh siswa pada siklus I rata-rata 

69,37 % dan siklus II 81,87%. Dari penelitian ini telah memberikan simpulan 

bahwa penggunaan metode Teams Games Tournament pada pembelajaran IPS 

dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa jika direncanakan dan 

dilaksanakan dengan baik. 

Yuliati, Lilik. 2010. Penerapan pembelajaran kooperatif model teams 

games tournaments (TGT) untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III 

SDN Gambiran I Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Skripsi. Universitas Negeri 
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Malang.  Dalam penelitian tersebut nilai IPS termasuk dalam kategori rendah 

dengan nilai rata-rata nilai pra tindakan, yaitu 63. Dari siswa yang berjumlah 31 

anak, hanya ada 8 siswa (28%) yang mencapai KKM, sedangkan 23 siswa (74%) 

masih belum mencapai KKM. Hal ini karena guru lebih sering menerapkan 

metode pembelajaran yang kurang melibatkan keaktifan siswa dan pengalaman 

langsung pada diri siswa. Permasalahan tersebut diatasi dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournaments (TGT) dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas III SDN Gambiran 1 Kecamatan Prigen 

Kabupaten Pasuruan. Setelah dilaksanakan penelitian didapatkan hasil sebagai 

berikut: hasil belajar siswa yang merupakan pemahaman konsep IPS materi pokok 

denah dan peta secara klasikal mengalami peningkatan dari 63,39% pada pra 

tindakan menjadi 73,04% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 

82,13%. Hasil belajar berupa ketrampilan proses kerjasama meningkat dari 

62,07% pada siklus I kemudian mengalami peningkatan menjadi 93,33% pada 

siklus II. Secara keseluruhan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan 

mencapai target yang telah ditetapkan setelah pembelajaran kooperatif model 

TGT diterapkan. 

Pamungkas, Melda Putri. 2013. Meningkatkan hasil Belajar IPS 

Menggunakan Media Powerpoint Siswa Kelas IVSD Tidar 3 Kota Magelang. 

Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Pada awal penelitian siswa yang 

memperoleh nilai tuntas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) hanya 10,53%. 

Setelah dilaksanakan tindakan hasil meningkat. Pada siklus I siswa yang lolos 

KKM sebanyak 18,42%, dan pada siklus II target keberhasilan terpenuhi dengan 
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siswa yang lulus KKm ada 89,47%. Peningkatan maksimum didapat setelah siklus 

kedua dengan menggunakan media LCD Proyektor yang menampilkan gambar 

dan video. 

Oktaria, Ikke. 2012. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis microsoft 

Powerpoint untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas III 

SDN Cemorokandang 2 Malang. Skripsi. Universitas Negeri Malang. 

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap pembelajaran PKn kelas IIIB SDN 

Cemorokandang 2 Malang, terdapat permasalahan siswa pasif dalam 

pembelajaran PKn dan guru masih cenderung dominan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata hasil belajar pratindakan pada ulangan harian yaitu 68, masih dibawah 

KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Oleh karena itu peneliti memanfaatkan 

media pembelajaran berbasis microsoft power point untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh dari aktivitas siswa pada siklus 1 

yaitu 76,5 dan pada siklus 2 sebesar 82,1. Rata-rata hasil belajar siswa yang 

diperoleh pada pratindakan sebesar 68, pada siklus 1 sebesar 76,22 dan pada 

siklus 2 sebesar 87,79. Pelaksanaan penelitian pada pembelajaran PKn dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis microsoft power point di kelas IIIB 

yang dilakukan dalam 2 siklus dapat berjalan dengan baik. Guru berhasil 

memfasilitasi dan memotivasi siswa sehingga siswa dapat menggali pengetahuan 

melalui sajian presentasi power point. Rata-rata aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 5,6. Rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami 



57 
 

 

 

peningkatan, jumlah siswa yang mendapat nilai di atas KKM juga mengalami 

peningkatan. 

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas 

pembelajaran setelah diterapkan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint. Penelitian-penelitian tersebut dapat 

dijadikan pedoman dan acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Penerapaan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang”. Penelitian ini 

memperkuat temuan penelitian sejenis yang sudah ada bahwa dengan penggunaan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siwa dan hasil belajar siswa kognitif, afektif dan psikomotor. 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 V semester II tentang menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Kualitas pembelajaran IPS di kelas VC SD Islam Hidayatullah belum 

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

pembelajaran siswa masih kurang antusias dalam pembelajaran sehingga motivasi 
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dan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan guru juga belum optimal. Guru 

dalam pembelajaran ini masih menjadi pusat dalam pembelajaran dan tidak 

menggunakan pembelajaran yang inovatif karena hanya menggunakan metode 

ceramah satu arah. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

Penerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint dapat membantu guru untuk menumbuhkan minat dan pemahaman 

siswa pada materi IPS. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT (team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint diharapkan dapat memberikan peningkatan pada aktivitas guru, siswa, 

dan hasil belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi atau masukan 

bagi guru untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar 

siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

KONDISI AWAL 

Kondisi awal pembelajaran, siswa belum ikut berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran dikarenakan minat dan motivasi siswa dalam mata pelajaran IPS 

masih kurang. Guru dalam pembelajaran ini kurang masih mendominasi 

pembelajaran dengan menggunakan ceramah yang belum dapat menumbuhkan 

minat siswa. 

 

TINDAKAN 

Menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 
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media Powerpoint dalam pembelajaran IPS dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Guru menyiapkan rencana pembelajaran dan media pembelajaran berupa 

Powerpoint, LCD, Laptop dan peralatan lain. 

2. Guru menjelaskan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan  yang diajarkan dengan menggunakan 

Powerpoint sebagai media. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan penayangan media Powerpoint. 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang 

terdiri dari 4-5 anak. 

5. Guru menempatkan siswa dari tim yang berbeda dengan kemampuan 

homogen atau setara untuk memainkan game atau permainan akademik 

tentang menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

6. Siswa memainkan permainan akademik tentang menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

7. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan rata-

rata tim 40 mendapat predikat Tim Baik, skor 45 mendapat predikat Tim 

Sangat Baik, dan skor 50 mendapat predikat Tim Super. 

8. Guru melakukan evaluasi pembelajaran secara individu dalam materi 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

 

KONDISI AKHIR 

Kondisi akhir pembelajaran siswa berpartisipasi aktif dikarenakan minat dan 

motivasi siswa dalam mata pelajaran IPS yang meningkat. Guru dalam 

pembelajaran ini menggunakan pembelajaran inovatif yang dapat 

menumbuhkan minat siswa, sehingga hasi belajar siswa juga meningkat. 

Bagan 2.2. Skema alur berfikir 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Penerapan model TGT (Teams Games Tournament) dengan media 

Powerpoint maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa 

kelas V C SD Islam Hidayatullah Kota Semarang dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2009:16) menyatakan bahwa secara garis besar  

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian 

tindakan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) 

refleksi. Adapun Siklus pelaksanaan PTK menurut John Eliot sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Siklus pelaksanaan PTK model Eliot (Mahmud, 2011: 221) 

 

 

Refleksi 

Pengamatan 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Siklus 1 Perencanaan 

Pelaksanaan 

Siklus 2 
Perencanaan 

Refleksi 

dan seterusnya 
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Rancangan pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan (Planning) 

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

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. (Arikunto, 2009: 

17) 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya  

adalah sebagai berikut : 

1. Menelaah materi pembelajaran dan menelaah indikator bersama tim 

kolaborasi 

2. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan media Powerpoint. 

3. Menyiapkan media Powerpoint. 

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

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan menurut Mahmud (2011: 220) mengenai apa yang dilakukan 

guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang 

diinginkan. Menurut Mulyasa (2011:71) Tindakan mencakup prosedur dan 

tindakan yang dilakukan, serta proses perbaikan yang akan dilakukan. Setiap 

siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. 
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Pembelajaran IPS pada siklus pertama dilaksanakan melalui penerapkan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab 

masalah yang menjadi kerisauan guru maka terdapat siklus berikutnya yang 

langkah-langkahnya tetap sama dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. Dalam pelaksanaan PTK 

ini direncanakan dalam 3 siklus. Siklus I, siklus II dan siklus III akan 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa (Mahmud: 2011, 220). Observasi 

mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil implementasi 

tindakan yang dilakukan. (Mulyasa: 2011, 71). 

Pada penelitian ini pengumpulan data tindakan kelas ini melalui observasi 

langsung. Saat pelaksanaan observasi, peneliti berkolaborasi dengan guru yang 

mengampu kelas V C sebagai guru mitra. Observasi yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui ketrampilan guru, aktivitas siswa dah hasil belajar siswa dengan 

menggunakan instrument yang telah disediakan. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan 

dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, serta 

kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa: 2011, 71). 
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Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, yaitu mencoba 

mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru dan siswa, serta hasil 

belajar pada siswa kelas V C pada SD Islam Hidayatullah Kota Semarang, apakah 

sudah efektif melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. 

Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus 

berikutnya mengacu pada silkus sebelumnya. 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1) Menyusun RPP sesuai dengan materi. 

2) Menyiapkan media Powerpoint menyiapkan sumber pembelajaran. 

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

4) Menyiapkan soal-soal untuk game. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Apersepsi 

2. Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswa. 
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“Siapa yang mengetahui kapan proklamasi bangsa kita? Sebelum proklamasi 

ada peristiwa apa saja?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sebelum proklamasi 

kemerdekaan.” 

4. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-sungguh agar 

dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai 

yang optimal.” 

Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Eksplorasi 

1. Siswa diminta berkelompok secara heterogen. 

2. Siswa mengamati media Powerpoint tentang peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi kemerdekaan. (Mengamati) 

3. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab dengan menyebutkan peristiwa-

peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. (Menanya) 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa menjelang 

proklamasi. (Mengumpulkan informasi) 

2. Siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok, dan siswa menuliskan 

kembali peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. (Menalar/ mengolah 

informasi) 
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3. Siswa diminta maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. (Menalar/ 

mengolah informasi)  

4. Siswa memperhatikan penjelasan tentang peraturan dan cara bermain dalam  

TGT. (Mengamati) 

5. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya secara homogen dari 

setiap kelompok. (Mengumpulkan informasi) 

6. Siswa melaksanakan permainan (game). (Menalar/ mengolah informasi). 

7. Skor dilihat dari perolehan jawaban siswa. 

8. Siswa bersama-sama menghitung perolehan skor. 

Konfirmasi 

1. Pada akhir permainan, kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah 

yang menang dan mendapat reward. (Mengkomunikasikan) 

2. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami siswa. (Menanya) 

3. Siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(Mengkomunikasikan) 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Guru memberikan soal evaluasi untuk individu. 

2. Guru memberikan tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak 

melupakan materi yang dipelajari. 

3.2.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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1. Menggunakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Menggunakan lembar observasi untuk hasil belajar siswa ranah afektif dan 

psikomotor selama pembelajaran untuk mengetahui kualitas pembelajaran 

IPS selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.4 Refleksi 

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

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

1. Menyusun RPP sesuai dengan materi.  

2. Menyiapkan sumber belajar dan media Powerpoint. 

3. Menyiapkan soal-soal untuk game. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 
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5. Menyiapkan lembar observasi, dan lembar catatan lapangan untuk 

mengetahui keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam 

pembelajaran. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir. 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswa. 

“Kemarin, kita mempelajari peristiwa menjelang proklamasi, sekarang siapa 

yang tahu bapak proklamator kita?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-sungguh agar 

dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai 

yang optimal.” 

Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Eksplorasi 

1. Siswa diminta berkelompok secara heterogen. 

2. Siswa mengamati media Powerpoint tentang peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi kemerdekaan. (Mengamati) 
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3. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab dengan menyebutkan peristiwa-

peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. (Menanya) 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa menjelang 

proklamasi. (Mengumpulkan informasi) 

2. Siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok, dan siswa menuliskan 

kembali peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. (Menalar/ mengolah 

informasi) 

3. Siswa diminta maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. (Menalar/ 

mengolah informasi)  

4. Siswa memperhatikan penjelasan tentang peraturan dan cara bermain dalam  

TGT. (Mengamati) 

5. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya secara homogen dari 

setiap kelompok. (Mengumpulkan informasi) 

6. Siswa melaksanakan permainan (game). (Menalar/ mengolah informasi). 

7. Skor dilihat dari perolehan jawaban siswa. 

8. Siswa bersama-sama menghitung perolehan skor. 

Konfirmasi 

1. Pada akhir permainan, kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah 

yang menang dan mendapat reward. (Mengkomunikasikan) 

2. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami siswa. (Menanya) 

3. Siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(Mengkomunikasikan) 
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Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Guru memberikan soal evaluasi untuk individu. 

2. Guru memberikan tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak 

melupakan materi yang dipelajari. 

3.2.2.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

1. Menggunakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Menggunakan lembar observasi hasil belajar ranah afektif dan psikomotor 

siswa selama pembelajaran untuk mengetahui kualitas pembelajaran IPS 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.4 Refleksi 

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

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 
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3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

1. Menyusun RPP sesuai dengan materi. 

2. Menyiapkan sumber belajar dan media Powerpoint. 

3. Menyiapkan soal-soal untuk game. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

5. Menyiapkan lembar observasi, dan lembar catatan lapangan untuk 

mengetahui keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir. 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswa. 

“Kemarin, kita mempelajari peristiwa proklamasi, sekarang siapa yang tahu 

bapak proklamator kita? Bagaimana sifatnya?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 
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“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-sungguh agar 

dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai 

yang optimal.” 

Kegiatan Inti (50 menit ) 

Eksplorasi 

1. Siswa diminta berkelompok secara heterogen. 

2. Siswa mengamati media Powerpoint tentang peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi kemerdekaan. (Mengamati) 

3. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab dengan menyebutkan peristiwa-

peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. (Menanya) 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa menjelang 

proklamasi. (Mengumpulkan informasi) 

2. Siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok, dan siswa menuliskan 

kembali peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. (Menalar/ mengolah 

informasi) 

3. Siswa diminta maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. (Menalar/ 

mengolah informasi)  

4. Siswa memperhatikan penjelasan tentang peraturan dan cara bermain dalam  

TGT. (Mengamati) 

5. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya secara homogen dari 

setiap kelompok. (Mengumpulkan informasi) 

6. Siswa melaksanakan permainan (game). (Menalar/ mengolah informasi). 
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7. Skor dilihat dari perolehan jawaban siswa. 

8. Siswa bersama-sama menghitung perolehan skor. 

Konfirmasi 

1. Pada akhir permainan, kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah 

yang menang dan mendapat reward. (Mengkomunikasikan) 

2. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami siswa. (Menanya) 

3. Siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(Mengkomunikasikan) 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Guru memberikan soal evaluasi untuk individu. 

2. Guru memberikan tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar siswa tidak 

melupakan materi yang dipelajari. 

3.2.3.3 Observasi 

Sama dengan pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian 

berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan pengamatan terhadap siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

1. Menggunakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Menggunakan lembar observasi hasil belajar siswa selama pembelajaran 

untuk mengetahui kualitas pembelajaran IPS selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

3.2.3.4 Refleksi 

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

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian yang akan peneliti kaji adalah guru dan siswa kelas VC 

yang berjumlah 28 siswa terdiri dari 15 siswa laki laki dan 13 siswa perempuan. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan pada siswa Kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang. 

 

3.4. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Variabel Masalah 

Variabel masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kualitas 

pembelajaran IPS di SD Islam Hidayatullah Kota Semarang yang meliputi 

rendahnya keterampilan guru, rendahnya aktivitas siswa, dan rendahnya hasil 

belajar siswa yang diterlihat dari hasil observasi peneliti dan hasil belajar siswa 
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dari 28 siswa kelas hanya 13 siswa (46,43%) yang mendapatkan nilai diatas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, sedangkan sisanya 15 siswa 

(53,57%) nilainya masih dibawah KKM (70). 

3.4.2. Variabel Tindakan 

Menerapkan Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint untuk pembelajaran IPS pada materi menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan di SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang sebagai alternatif pemecahan permasalah tersebut. 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Sumber data siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Semarang sebanyak 

28 siswa, terdiri dari 15 siswa laki laki dan 13 siswa perempuan. Hasil 

pengamatan diperoleh dari aktivitas siswa yang diperoleh dari lembar pengamatan 

dan hasil belajar yang diperoleh dari data hasil tes selama pelaksanaan siklus 

pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

3.5.1.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru selama 

pembelajaran dalam menggunakan model TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint pada mate pelajaran IPS. 

3.5.1.3 Data Dokumen 
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Sumber data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

kelompok siswa dan daftar nilai hasil belajar siswa, serta dokumentasi yang 

berupa foto-foto atau video saat pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

member gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

suatu pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar 

yang baru (afektif), aktivitas mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis secara 

kualitatif (Arikunto, 2009: 131).  

Data kualitatif ini diwujudkan dengan kalimat penjelas dari instrument 

penilaian dengan berbagai deskriptor melalui penskoran 1 sampai 4 yang 

merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran IPS menggunakan 

model TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint yang 

diklasifikasikan menjadi: sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K) 

dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar afektif dan psikomotor dalam pembelajaran IPS menggunakan model 

TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

3.5.2.2 Data Kuantitatif 

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

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Misalnya nilai rerata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain (Arikunto, 
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2009: 131). Data berjenis kuantitatif merupakan data hasil uji kompetensi siswa 

yang diwujudkan dengan angka selama mengikuti pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

media Powerpoint. 

3.5.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik non tes dan tes. 

3.5.3.1 Non Tes 

Teknik non tes adalah evaluasi proses dan hasil belajar siswa yang 

dilakukan tanpa adanya pengujian terhadap siswa, melainkan dengan melakukan 

observasi atau pengamatan, wawancara, menyebar angket, dan lain-lain 

(Poerwanti : 3-19). Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. (Arikunto, 2009: 

127). Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik 

nontes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan 

terhadap objeknya secara langsung, saksama, dan sistematis (Hamdani, 2011: 

317). Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengetahui keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Sasaran dalam observasi ini 

adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi yang bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPS. 

b. Catatan Lapangan 
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Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung, 

hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran IPS berupa data aktivitas siswa, 

keterampilan guru dari awal sampai akhir pembelajaran dituliskan dalam catatan 

lapangan yang berguna untuk memperkuat data. 

c. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

saat observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

kelompok siswa dan daftar nilai hasil belajar siswa, serta dokumentasi yang 

berupa foto-foto atau video saat pembelajaran. Dokumentasi yang ada untuk 

memberikan gambaran secara kongkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan 

juga menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar berlangsung. 

3.5.3.2 Tes 

Menurut Poerwanti (2008: 4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan yang 

harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau 

tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur 

suatu aspek tertentu dari peserta tes. Berkaitan dengan pembelajaran, tes 

merupakan indikator pencapaian kompetensi. Penelitian ini menggunakan tes 

tertulis. Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar IPS 

menggunakan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

media Powerpoint. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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3.6.1 Data  Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran memahami materi pembelajaran IPS, dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif ini 

diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrument pengamatan  

keterampilan guru dan instrument pengamatan aktivitas siswa. (Sugiyono, 2007: 

247-249) 

Adapun cara untuk mengolah data skor sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah; 

b. Menentukan skor tertinggi; 

c. Mencari median; 

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

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 
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Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 =  ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T  

Maka akan di dapat: 

Tabel 3.1 

 Klasifikasi Tingkatan Nilai untuk Menentukan Tingkatan Nilai Pada 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

(Herrhyanto, 2008 :5.3) 

Berdasarkan perhitungan 3.1, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

 Klasifikasi Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

 

Tabel 3.2 mengenai klasifikasi nilai keterampilan guru diperoleh dari skor 

tiap indikator keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
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menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) melalui media 

Powerpoint yang terdiri dari keterampilan membuka, kemampuan menyampaikan 

materi pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan member penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memimpin diskusi kelompok 

kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan kelompok besar., dan menutup pelajaran 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

22,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5  ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Tabel 3.3 mengenai klasifikasi aktivitas siswa di atas, diperoleh dari skor 

tiap indikator aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) melalui media Powerpoint yang 

terdiri dari aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas  mendengarkan, aktivitas 

menulis, aktivitas mental dan aktivitas emosional. 

3.6.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai  terendah dan tertinggi  tertinggi  serta ketuntasan belajar 

siswa. 
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Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses 

belajar mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. 

a. Data hasil belajar siswa menurut Poerwanti (2008: 6.15) di analisis dengan 

menggunakan rumus:  

    N=  (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh (dijawab benar) 

St=Skor maksimal (skor teoritis) 

b. Data nilai rata-rata kelas di analisis dengan rumus: 

 

Keterangan: x  = nilai rata-rata 

  = jumlah tiap data 

n = Jumlah data (Riduwan,2009: 84) 

c. Data nilai tengah kelas dianalisis dengan rumus: 

                 (Rumus median untuk data n genap) 

 

Keterangan:  Me  = Median 

n    = ukuran data   (Sukestriyarno, 2009: 22) 

d. Data nilai yang paling banyak muncul (modus) dianalisis dengan: 

Menghitung modus data tunggal dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan 

cara mencari nilai yang sering muncul diantara sebaran data. (Riduwan, 2009: 96) 

͞x=  

Me=  
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e. Ketuntasan siswa 

Dari hasil yang didapatkan kemudian dikonsultasikan dengan kriteria 

ketuntasan belajar siswa yang dapat dikelompokkan dalam dua kategori tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Ketuntasan Belajar 

 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥70 Tuntas 

<70 Tidak tuntas 

(standar nilai KKM SD Islam Hidayatullah) 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VC 

SD Islam Hidayatullah Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint 

meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya sangat baik dengan skor 28,5 

≤ skor ≤ 36. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint 

meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya sangat baik dengan skor 22,5 

≤ skor ≤ 28. 



84 
 

 

 

3. Ketuntasan klasikal ≥ 80% dari seluruh siswa kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar 

≥ 70 dalam pembelajaran IPS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus yang mana tiap siklusnya 

terdiri atas satu pertemuan. Data kualitatif diperoleh berupa hasil observasi 

terhadap keterampilan guru dan aktivitas selama proses pembelajaran IPS 

sedangkan data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang diperoleh di setiap 

evaluasi pada akhir tiap siklus. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014, siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 1 April 2014 dan siklus III dilaksanakan  pada  tanggal  8 April 

2014. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas observasi 

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

menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint pada Kompetensi Dasar 2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan mata pelajaran IPS kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Data awal hasil belajar siswa yang diperoleh pada semester satu siswa 

kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang sebelum diadakan siklus 

(prasiklus) pada mata pelajaran IPS adalah nilai rata-rata kelas sebesar 70 . Data 

menunjukkan bahwa nilai 15 dari 28 (53,57%) siswa jumlah kesuruhan siswa 

kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota semarang belum tuntas pada mata 

pelajaran IPS dengan KKM 70, dengan rata-rata kelas 70. Nilai terendah 49 dan 
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nilai tertinggi 90. Jadi dapat dilihat bahwa siswa yang telah mencapai KKM 

sebanyak 46,43% dari jumlah keseluruhan siswa kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.2.1 Perencanaan  

 Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus I sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas V dengan Standar 

Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan TGT (Teams 

Games Tournament). 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Powerpoint tentang 

peristiwa menjelang proklamasi. 

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

e. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar afektif dan kognitif dalam pembelajaran 

IPS menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

dengan media Powerpoint. 

f. Mempersiapkan catatan lapangan untuk mengamati jalannya proses 

pembelajaran IPS dalam pelaksanaan siklus I.  

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus I 
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 Siklus I ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) melalui media Powerpoint pada mata pelajaran IPS  

kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang pada: 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Waktu Pembelajaran : 2 x 35 menit 

Pukul     : 08.25-09.35 WIB 

Materi    : Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Adapun uraian kegiatan pembelajaran pelaksanaan siklus I adalah 

sebagai berikut: 

4.1.2.2.1 Prakegiatan  

Sebelum kegiatan awal dimulai, kurang lebih 5 menit guru menyiapkan 

media pembelajaran yang akan digunakan. Media dipersiapkan Powerpoint yang 

akan ditampilkan dan dipaparkan dengan bantuan laptop, LCD dan speaker. 

Semua siswa termasuk anak yang rajin dan rapi, hal ini terlihat dengan indikator 

mereka sudah berada dalam kelas dengan tepat waktu serta membawa buku 

pelajaran dan alat tulis. Kemudian guru mengucapkan salam, dan siswa secara 

serentak menjawab salam. Guru langsung melakukan pengkondisian kelas agar 

siswa duduk ditempat duduknya dengan rapi, tenang serta memperhatikan 

pelajaran, walaupun masih ada sebagian kecil siswa yang masih bermain sendiri 

dibelakang.  

4.1.2.2.2 Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal ini diawali dengan guru melaksanakan apersepsi 

dengan mengajukan pertanyaan untuk menggali rasa ingin tahu siswa terhadap 
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materi yang akan dipelajari. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Guru 

bertanya “Pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas bagaimana rakyat 

Indonesia berjuang meraih kemerdekaan, siapa yang tahu kapankah Indonesia 

merdeka?” 

Siswa dengan serentak menjawab “17 agustus 1945, pak! ” Kemudian 

guru betanya lagi “Iya  benar, untuk mencapai kemerdekaan itu, Indonesia 

mengalami berbagai macam peristiwa, siapa yang tahu peristiwa apa sajakan itu?” 

Beberapa siswa menjawab “kekalahan penjajah jepang, pak”. Guru lalu 

memberikan timbal balik pada siswa “benar, tapi masih ada peristiwa lain nah, 

pada  hari  ini  kita  akan  mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sebelum 

proklamasi kemerdekaan Indonesia”.  

Setelah itu siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, yaitu siswa agar dapat mendiskripsikan, menyebutkan dan 

menulisakan kembali apa saja peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Dan guru memotivasi siswa untuk lebih semangat 

belajar. 

Selanjutnya, guru menyampaikan pada siswa untuk bersungguh-sungguh 

dalam mempelajari materi kali ini agar kalian mengerti bagaimana Indonesia 

memperoleh kemerdekaan dan nilai kalian baik dalam pembelajaran ini.” 

4.1.2.2.3 Kegiatan Inti  

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit, yang terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 
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Guru meminta siswa untuk berkelompok agar waktu lebih efektif dan 

siswa dapat dengan rapi duduk dikelompoknya masing-masing sebelum 

memperhatikan penejelasan guru, siswa mengelompok dengan satu kelompoknya 

sekitar 4-5 orang siswa pada tiap masing-masing kelompoknya. dan pada 

pengelompokan siswa, siswa diminta langsung mengatur tempat duduknya agar 

melingkar perkelompok. dan siswa tidak mempermasalahkan dalam pembagian 

kelompok. 

Setelah itu, guru menyajikan slide pertama Powerpoint tentang peristiwa-

peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan sebagai pembukaan dan bertanya pada 

siswa “didalam slide ada gambar mengenai peristiwa menjelang proklamasi, ada 

peristiwa pertemuan di dalat, kekalahan jepang dan rengas dengklok, siapakah 

mengetahui penyebab dari kekalahan jepang?” mayoritas siswa diam, ada 

beberapa siswa yang menjawab kalah karena serangan bangsa lain. 

b. Elaborasi 

Guru mulai menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi, 

dan siswa mendengarkan dengan perhatian namun ada beberapa siswa laki-laki 

yang masih belum memperhatikan. Guru menjelaskan dimulai dari peritiwa dalat, 

kemudian kekalahan jepang dan diakhiri dengan peristiwa rengas dengklok, 

kemudian guru bertanya pada siswa apakah ada hal yang ingin ditanyakan, dan 

satu orang siswa mengacungkan tangan dan bertanya “Pak mengapa golongan 

muda harus menculik Ir. Soekarno dan Moh. Hatta?” Guru menjawab ”karena 

terjadi pertentangan antara golongan mudan dan golongan tua yaitu Ir. Sukarno 

dan Moh. Hatta tentang pelaksanaan kemerdekaan, sehingga golongan muda yang 
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terdiri dairi chaerul saleh dan lainya, menculik Ir. Sukarno dan Hatta ke rengas 

dengklok untuk menghindarkan pula dari pengaruh jepang.”  

Setelah siswa sudah memahami dan tidak ada pertanyaan lagi, maka guru 

membagikan LKS yang harus dikerjakan perkelompok. Guru mengawasi jalannya 

diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok siswa, pada beberapa kelompok ada 

siswa yang masih belum aktif dalam mengerjakan LKS, dan ada pula yang 

mengerjakan LKS secara individu, guru berusaha untuk memberikan arahan agar 

diskusi siswa berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Setelah siswa selesai 

mengerjakan perwakilan siswa diminta membacakan hasil kelompoknya, namun 

terlihat para siswa masih ragu dan malu-malu, guru memberikan arahan dan 

motivasi untuk berani maju, dan perwakilan siswa pun mengangkat tangan dan 

maju kedepan walaupun suara masih belum keras dan lantang. Guru memberikan 

motivasi bersama siswa lainya dengan tepuk tanggan, dan guru meminta siswa 

lain menanggapi, namun belum ada tanggapan dari siswa lain. Guru pun 

melanjutkan pada kelompok lainnya menyampaikan hasil dan diikuti tepuk tangan 

dari siswa dan guru didepan namun juga sama belum ada siswa yang secara aktif 

memberikan tanggapan. Guru selanjutnya memberikan timbal balik dan 

menanggapi hasil penyajian kelompok didepan kelas. 

Kemudian guru meminta siswa kembali fokus kedepan kelas karena guru 

akan menjelaskan aturan dari permainan, dimana setiap siswa dari tiap kelompok 

akan ditandingkan pada satu meja dimana siswa yang berada dimeja tersebut 

terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda. Kemudian setelah siswa berkumpul 

dimeja turnamennya masing-masing maka akan ada soal dan setiap siswa 
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mengambil soal secara acak, dan membacakannya lalu menjawab, jika siswa 

dalam satu meja punya jawaban lain boleh ikut menjawab, begitu seterusnya. 

Perhitungan skor dalam permainan ini dihitung dari siapa yang dapat menjawab 

soal paling banyak akan mendapat skor paling tinggi dan diakhir nanti akan 

diakumulasikan dengan anggota kelompok awal, dimana nanti akan dicari tim 

baik, tim sangat baik, dan tim super. 

Siswa selanjutnya memainkan permainan akademik. Semua siswa duduk 

di meja yang telah ditentukan oleh guru dan tertib mengikuti turnamen. 

Kemudian guru membagikan soal turnamen yang telah dibuat kepada masing-

masing kelompok. Guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk 

melaksanakan turnamen. Suasana belajar menjadi menantang dan menyenangkan 

bagi siswa. Walaupun agak ramai dan beberapa siswa masih bingung namun 

suasana sangat senang terlihat dari semangat siswa untuk mendapatkan skor 

paling tinggi. Selesai turnamen siswa memberi tahu guru mengenai jumlah soal 

yang berhasil dijawab. Setelah semua kelompok selesai melaksanakan turnamen, 

mereka kembali lagi ke kelompok semula, yaitu kelompok diskusi mereka 

masing-masing. Kemudian guru mencatat dan menghitung skor yang mereka 

dapatkan dalam satu kelompok dan membagi peringkat setiap kelompok. 

c. Konfirmasi  

Setelah guru mengitung skor pada kelompok, maka guru memberikan 

penghargaan pada kelompok dengan memberikan penghargaan kelompok baik, 

kelompok sangat baik dan yang paling baik mendapatkan kelompok super. Siswa 

terlihat sangat antusia menerima reward dan penghargaan dari guru dan diiringi 
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tepuk tangan dari siswa lain. 

Tabel 4.1 

Hasil Permainan Akademik Siklus I 

 

No. Kelompok Nilai rata-rata Predikat 

1 Kelompok 1 45 Tim Sangat Baik 

2 Kelompok 2 22,5 - 

3 Kelompok 3 40 Tim Baik 

4 Kelompok 4 50 Tim Super 

5 Kelompok 5 11,25 - 

6 Kelompok 6 23,75 - 

7 Kelompok 7 35 - 

 

Guru berlaku adil dalam memberikan penghargaan kelompok sesuai hasil 

turnamen dan sesuai dengan anggota kelompok diskusi. Kemudian guru 

memanggil  kelompok yang mendapatkan penghargaan untuk maju ke depan 

kelas. Kelompok yang mendapatkan penghargaan sebagai Tim Baik yaitu 

kelompok 3. Kemudian untuk kelompok yang mendapatkan penghargaan 

sebagai Tim Sangat Baik yaitu kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang 

mendapat penghargaan sebagi Tim Super yaitu kelompok 4. Semua siswa yang 

mendapat penghargaan merasa senang dan tertib maju ke depan ketika dipanggil 

guru untuk menerima reward. 

Setelah membagikan reward kepada tim, guru bertanya kepada siswa 

apakah ada materi yang masih sulit untuk merekapa pahami, namun tidak ada 

siswa yang bertanya dan guru menganggap siswa sudah mengerti mengenai 
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materi tengtang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah itu guru 

menyimpulkan pembelajran bersama siswa, sebagian siswa ikut menyimpulkan 

hasil pembelajaran IPS pada hari itu, namun sebagian lainnyan masih diam saja. 

4.1.2.2.4 Kegiatan akhir  

Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih selama 10 menit meliputi 

kegiatan evaluasi, pemberian motivasi dan tindak lanjut. Kemudian, guru meminta 

kepada siswa untuk duduk dengan rapi seperti semula, setelah kondisi kelas 

kembali seperti semula, selanjutnya guru membagikan evaluasi secara individu. 

Evaluasi dilakukan dengan memberikan soal evaluasi kepada siswa berupa 

soal pilihan ganda sebanyak 5 soal dan isian sebanyak 5 soal juga. Soal evaluasi 

berupa tes tertulis yang dikerjakan secara individu oleh setiap siswa. Kemudian 

guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk menjawab soal evaluasi. 

Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa mengumpulkan pekerjaanya. 

Selanjutnya guru menutup pelajaran dengan memberikan salam. 

4.1.2.3 Hasil Observasi Pelaksanaan Siklus I 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh kolaborator yaitu guru kelas V C SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang. Adapun kegiatan observasi dalam 

pelaksanaan siklus I terdiri dari: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dengan kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model pembelajaran 

TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media 

Powerpoint. 
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b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model pembelajaran 

TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media 

Powerpoint. 

c. Melakukan pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotor dalam  

pembelajaran  IPS dengan kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

menggunakan media Powerpoint. 

4.1.2.3.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan penerapan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan menggunakan media Powerpoint diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No Indikator 

Skala penilaian 

yang tampak 
Skor 

1 2 3 4 

1.  Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran dan mempersiapkan sarana yang 

diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. (keterampilan membuka pem-

belajaran) 

    3 
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2. Melakukan kegiatan awal pembelajaran 

(keterampilan membuka pembelajaran, kete-

rampilan bertanya) 

    2 

3. Menyampaikan materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. menggunakan media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan me-

lakukan variasi) 

    3 

4. Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan 

pada siswa berkaitan dengan materi KD 2.3. 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan 

bertanya) 

    2 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya. (team) (keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil dan keterampilan 

memberi penguatan) 

    2 

6. Melakukan turnamen   dimana mengelompokkan 

siswa yang homogen dari setiap kelompok untuk 

ditandingkan (turnamen). (keterampilan mela-

kukan variasi)  

    3 

7. Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, guru 

menyampaikan permainan akademik dan 

mengkondisikan pada permainan. (keterampilan 

melakukan variasi dan keterampilan mengelola 

kelas) 

    4 

8. Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang 

dialami siswa (keterampilan pembelajaran per-

seorangan) 

    3 

9. Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan 

(keterampilan menutup pembelajaran) 
    2 

Jumlah skor total 24 

Kriteria skala penilaian Baik 

(Lampiran hal. 257) 

Berdasarkan  pada  tabel  4.2 diatas,  ada  9  indikator  keterampilan  guru  

yang diamati dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan model 
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pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan media Powerpoint   

siklus I yang memperoleh hasil bahwa berdasarkan indikator diatas, skor 

keterampilan guru yang dicapai adalah 24 yang termasuk dalam kriteria skala 

penilaian baik. 

Penjelasan secara rinci tiap  indikator  keterampilan guru  akan  dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan 

membuka pembelajaran) 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan sarana yang diperlukan ini 

memperoleh skor 3, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul yaitu 

menyampaikan salam, mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan media 

dan soal untuk game. Sedangkan untuk deskriptor yang tidak dilakukan 

adalah melakukan doa. 

2. Melakukan kegiatan awal pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan bertanya) 

Indikator keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh 

skor 2, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan 

2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul yaitu melakukan 

apersepsi dan menyampaikan materi apa yang akan dipelajari pada hari itu, 
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dan deskriptor yang belum dilaksanakan oleh guru adalah menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut. 

3. Menyampaikan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan menggunakan media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan melakukan variasi) 

Indikator keterampilan guru menyampaikan materi ini guru 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru telah melaksanakan 3 

deskriptor dari 4 deskriptor, yaitu menjelaskan materi kepada siswa, guru 

juga menjelaskan materi dengan menggunakan media Powerpoint yang telah 

dipersiapkan, dan memberikan kesempatan siswa untuk merespon penjelasan 

guru. Namun guru masih belum memperhatikan kondisi siswa dimana masih 

terdapat siswa yang bermain dan tidak memperhatikan penjelasan guru 

sehingga deskriptor menjelaskan dengan memperhatikan kondisi siswa tidak 

terlihat dalam siklus I. 

4. Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan pada siswa berkaitan dengan 

materi KD 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan bertanya) 

Pada indikator ini guru telah tampak melaksanakan 3 deskriptor dari 

4 deskriptor diantaranya, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan 

singkat, memberikan waktu pada siswa untuk berfikir, dan pertanyaan 

ditujukan pada seluruh kelas, namun guru belum tampak memberi acuan 

siswa untuk menjawab pertanyaan guru sehingga deskriptor ini belum 
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nampak dalam siklus I. 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil dan keterampilan memberi penguatan) 

Pada indikator keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya deskriptor yang nampak berjumlah 2 deskriptor. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan guru memusatkan perhatian pada siswa 

dengan memperjelas tugas dan masalah yang dihadapi siswa dan guru juga 

memberikan pengawasan pada siswa untuk meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kelompok. Namun, dalam indikator ini guru belum mengatur 

pembentukan jumlah siswa tiap kelompok dan posisi duduknya dan belum 

menampakkan bagaimana guru menutup diskusi yang mencakup 

memberikan timbal balik dari persoalan tentang materi yang diajarkan. 

6. Melakukan turnamen dimana mengelompokkan siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk ditandingkan. (keterampilan melakukan variasi) 

Guru pada indikator ini telah melakukan 3 dari 4 deskriptor, 

diantaranya membentuk kelompok homogen yang disesuaikan dengan 

tingkat akademik siswa untuk dipertandingkan, guru juga telah membentuk 

kelompok dengan cepat, dan guru selalu melakukan pengarahan terhadap 

siswa dalam pembentukan kelompok homogen. Satu indikator yang belum 

nampak dalam siklus I adalah guru belum meminimalisir kegaduhan dalam 

pembentukan kelompok homogen dimana siswa masih sering gaduh. 
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7. Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, guru menyampaikan permainan 

akademik dan mengkondisikan pada permainan. (keterampilan melakukan 

variasi dan keterampilan mengelola kelas) 

Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan akademik siswa, guru 

telah menyampaikan semua deskriptor yang terdiri dari 4 deskriptor, yaitu 

Memberitahukan peraturan dari permainan yang akan dilakukan, 

Mengungkapkan reward bagi tim yang memenangkan permainan, 

Memelihara kegiatan permainan agar berjalan dengan lancar dan guru selalu 

memberikan pengawasan terhadap tingkah laku siswa agar tetap kondusif 

selama permainan dilaksanakan. 

8. Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

Indikator memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami 

siswa guru telah melaksanakan 3 deskriptor, hal ini terlihat dari 

pembelajaran dimana guru berinteraksi dengan siswa tentang materi yang 

telah dipelajari, mempersilahkan siswa untuk memberikan tanggapan dari 

permasalahan yang muncul, dan memberikan jawaban yang sesuai dengan 

permasalahan yang disampaikan siswa. Guru pada indikator ini belum 

melaksanakan satu deskriptor yaitu mempersilahkan siswa untuk 

menyampaikan kesulitan yang dialaminya terhadap materi yang dipelajari 

pada siklus I. 
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9. Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan (keterampilan menutup 

pembelajaran) 

Indikator menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan ini guru 

telah tampak melaksanakan 2 deskriptor sehingga memperoleh skor 2, 

terbukti pada deskriptor menyimpulkan kegiatan pembelajaran tentang 

materi yang dipelajari pada siklus I dan memberikan soal evaluasi, namun 

guru belum melaksanakan 2 deskriptor lain yaitu memberikan umpan balik 

pada siswa dan memberikan tindak lanjut pada siswa. 

Berikut ini disajikan diagram data hasil pengamatan keterampilan 

guru siklus I: 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

4.1.3.2.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus 1 

Observasi aktivitas siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan berjumlah 28 siswa dengan 6 aspek aktivitas siswa yang diamati 

yaitu aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis, mental, dan emosional. 

Aktivitas-aktivitas tersebut dijabarkan ke dalam deskriptor-deskriptor yang telah 
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disusun sebelumnya. 

Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I, dipaparkan dalam tiap 

indikator pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) menggunakan media Powerpoint sehingga 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

deskriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pembelajaran 

(Emosional 

activites dan 

Mental activities) 

28 0 15 26 112 69 2,5 

2. Memperhatikan 

penyajian materi kd 

2.3. menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

dengan media 

Powerpoint dan 

mendengarkan 

penjelasan yang 

diberikan guru 

(Visual activities 

dan Listening 

activities) 

25 0 15 6 112 46 1,6 

3. Berdiskusi dengan 

teman secara 

berkelompok (Oral 

activities, Writing 

22 12 20 14 112 68 2,4 
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activities) 

4. Pemaparan hasil 

diskusi didepan 

kelas. (Oral 

activities) 

20 2 7 0 112 29 1,0 

5. Ikut dalam game 

antar kelompok 

(Motor activities, 

Mental 

activities,dan 

Emosional 

activites) 

28 28 28 23 112 107 3,8 

6. Mendapat 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

mendapatkan rata-

rata tim 40 

mendapat predikat 

Tim Baik, skor 45 

mendapat predikat 

Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 

mendapat predikat 

Tim Super. 

(Emosional 

activites) 

22 10 0 14 112 46 1,6 

7. Menyimpulkan hasil 

kegiatan 

pembelajaran (Oral 

activities, Mental 

activities, Writing 

activities) 

11 5 24 0 112 40 1,4 

Jumlah 405 14,5 

Kriteria Cukup 

       (Lampiran hal. 228) 

Berdasarkan tabel 4.3 tentang aktivitas siswa dapat dilihat bahwa jumlah 

skor yang diperoleh seluruh siswa di kelas VC adalah 405 dan total skor rata-rata 

14,5 termasuk dalam kriteria cukup.  Perolehan skor pada tiap-tiap indikator 
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akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran (Emosional activites 

dan Mental activities)  

Indikator aktivitas siswa mempersiapkan diri sebelum menerima 

pembelajaran ini mendapatkan skor rata-rata 2,5, hal ini terbukti dari 3 

deskriptor yang dilakukan siswa dan 1 deskriptor yang belum dilakukan oleh 

seluruh siswa, deskriptor yang belum dilakukan oleh semua siswa adalah 

siswa berdoa sebelum dimulai pembelajaran, pada deskriptor lain seperti 

siswa sudah berada dalam kelas dilakukan oleh semua siswa sebanyak 28 

siswa, Siswa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran 

dilakukan oleh 15 siswa, dan deskriptor siswa duduk dengan rapi dilakukan 

oleh 26 siswa dan 2 siswa belum melakukannya dikarenakan masih gaduh 

dan tidak rapi duduk pada tempatnya. 

2. Memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media Powerpoint dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (Visual activities dan 

Listening activities) 

Indikator Memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media 

Powerpoint dan mendengarkan penjelasan yang diberikan guru memperoleh 

skor rata-rata 1,6, yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor 1 yaitu siswa 

memperhatikan media Powerpoint atau penjelasan guru dengan tenang dan 

sungguh-sungguh dilakukan oleh 25 siswa, untuk deskriptor 2 siswa 
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mencatat hal-hal penting yang terdapat pada Powerpoint atau penjelasan 

guru belum dilaksanakan oleh seluruh siswa. untuk deskriptor 3 siswa 

menggapi pertanyaan yang diajukan guru terlihat dilakukan oleh 15 siswa 

dan deskriptor 4 yaitu siswa bertanya pada guru tantang hal yang belum jelas 

dilakukan oleh 6 siswa. 

3. Berdiskusi dengan teman secara berkelompok (Oral activities, Writing 

activities) 

Indikator yang ketiga ini, terdapat 4 dekriptor yang dilakukan oleh 

siswa, deskriptor siswa berpendapat saat berdiskusi dengan materi 

menghargai jasa dan peranan tokoh proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh 

22 siswa, deskriptor siswa membaca materi saat melakukan pemecahan 

masalah dilakukan oleh 12 siswa, dekriptor siswa mau mendengarkan 

pendapat dari teman dalam kelompok dilakukan oleh 20 siswa, dan 

deskriptor siswa menanggapi pendapat teman dalam kelompok dilakukan 

oleh 14 siswa. 

4. Pemaparan hasil diskusi di depan kelas. (Oral activities) 

Indikator pemaparan hasil diskusi didepan kelas memperoleh skor 

rata-rata 1,0 dikarenakan banyak siswa yang masih belum berani untuk 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas yang dibuktikan pada 

deskriptor siswa maju ke depan menyampaikan hasil kelompoknya hanya 

dilakukan oleh 2 siswa, deskriptor siswa menyelesaikan tugas tepat waktu 

dilakuakan oleh 20 siswa karena masih ada siswa yang belum menyelesaikan 

tugas kelompoknya dengan tepat waktu, pada deskriptor siswa 
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memperhatikan penyampaian hasil diskusi kelompok lain dilakukan 7 orang, 

dan pada deskriptor siswa memberikan tanggapan dari penyampaian hasil 

diskusi belum ada siswa yang melakukan. 

5. Ikut dalam game antar kelompok (Motor activities, Mental activities,dan 

Emosional activites) 

Indikator aktivitas siswa ikut dalam game antar kelompok memiliki 

rata-rata skor 3,8, terlihat pada deskriptor siswa berkelompok sesuai arahan 

guru, siswa memperhatikan peraturan yang disampaikan guru, siswa 

melaksanakan permainan sesuai dengan peraturan telah dilakukan oleh 

semua siswa, dan untuk deskriptor siswa melaksanakan permainan tepat 

waktu belum dapat dilakukan oleh seluruh siswa karena 5 orang siswa masih 

menyelesaikan permainan ketika waktu telah selesai, dan yang 

menyelesaikan permainan tepat waktu berjumlah 23 siswa. 

6. Mendapat penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan rata-rata tim 40 

mendapat predikat tim baik, skor 45 mendapat predikat tim sangat baik, dan 

skor 50 mendapat predikat tim super. (Emosional activites) 

Indikator aktivitas siswa berupa siswa mendapat penghargaan kepada 

kelompok dengan predikat tim baik, tim sangat baik, dan tim super 

memperoleh skor rata-rata 1,6. Hal ini ditunjukkan pada deskriptor siswa 

memperhatikan pengumuman yang diberikan guru dilakukan hampir seluruh 

siswa yaitu berjumlah 22 siswa, deskriptor siswa senang mendapat 

penghargaan hanya dilakukan oleh 10 orang siswa, deskriptor siswa 

mengucapkan terimakasih saat menerima penghargaan belum dilakukan oleh 
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siswa dan deskriptor terakhir yaitu siswa lain memberikan tepuk tangan dan 

selamat dilakukan oleh 14 siswa. 

7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (Oral activities, Mental 

activities, Writing activities) 

Indikator menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran mendapatkan 

skor rata-rata 1,4, yang ditunjukkan pada deskriptor siswa mengajukan 

pertanyaan apabila ada hal yang kurang dipahami dalam hasil kegitan 

pembelajaran dilakukan 11 siswa, deskriptor siswa berani berpendapat untuk 

dijadikan kesimpulan dalam materi menghargai jasa dan peranan tokoh 

proklamasi kemerdekaan dilakukan hanya oleh 5 siswa, deskriptor siswa 

bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh 24  siswa 

dan deskriptor siswa mencatat informasi penting dalam kesimpulan belum 

dilakukan oleh siswa. 

Berikut diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus I: 

Diagram 4.2 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

4.1.3.2.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 
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 Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran IPS pada KD 2.3. menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint 

diperoleh data hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Hasil belajar ranah kognitif yang didapat merupakan data hasil evaluasi 

siswa dengan jumlah 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. 

Tabel 4.4 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus I 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 74 

2. Nilai Tertinggi 92 

3. Nilai Terendah 40 

4. Siswa Memenuhi KKM 20 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 8 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 71,4% 

(Lampiran hal. 264) 

Berdasarkan tabel 4.4 tentang data hasil belajar siswa ranah kognitif 

siklus I dapat terlihat bahwa, siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang pada mata pelajaran IPS siklus I pada rata-rata kelas mendapatkan skor 

74, dengan perolehan skor tinggi 92 yang didapatkan oleh 2 siswa dan skor 

terendah 40 yang didapatkan oleh 1 siswa. Dari hasil belajar siklus I, siswa yang 

telah memenuhi KKM berjumlah 20 siswa (71,4%) dan jumlah siswa yang belum 

memenuhi KKM berjumlah 8 siswa (28,6%). Namun hasil tersebut belum 
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mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti sehingga masih 

perlu dilaksanakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Diagram 4.3 Ketuntasan Klasikal Siswa pada Siklus I 

Selain hasil belajar ranah kognitif seperti yang telah dipaparkan di atas, 

berikut akan dijelaskan hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint pada siklus I. Hasil belajar ranah afektif siklus I 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus I 

 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

deskriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1. Percaya Diri 22 6 2 0 112 30 1,1 

2. Saling Menghargai 20 22 14 20 112 76 2,7 

3. Kompetitif 28 28 28 11 112 95 3,4 

Jumlah 201 7,2 

Kriteria Baik 

(Lampiran hal. 266) 



109 
 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 tentang hasil belajar siswa ranah afektif siklus 

I, ada 3 indikator hasil belajar siswa ranah afektif yang diamati dalam proses 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) menggunakan media Powerpoint yang memperoleh hasil bahwa 

berdasarkan indikator diatas, skor yang dicapai adalah 7,2 yang termasuk dalam 

kriteria skala penilaian baik. Berikut penjelasan setiap aspek yang diamati dalam 

hasil belajar afektif. 

a. Percaya Diri 

Indikator percaya diri dalam pembelajaran siklus I memperoleh skor rata-

rata 1,1 dengan jumlah skornya 30 yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor 

siswa berani menyampaikan pendapat telah dilakukan oleh 22 siswa, untuk 

deskriptor  siswa berani mengajukan pertanyaan dan deskriptor berpenampilah 

tenang ketika menyampaikan hasil didepan kelas hanya dilakukan oleh sebagian 

kecil siswa saja, bahkan deskriptor berani memberikan tanggapan pada kelompok 

lain belum ada satupun siswa yang melakukannya. Siswa masih cenderung malu-

malu dalam proses pembelajaran siklus I.  

b. Saling menghargai 

Indikator saling menghargai dalam pembelajaran siklus I memperoleh skor 

rata-rata 2,7 dengan jumlah skor yang didapat 76 yang terlihat dari 4 deskriptor. 

Pada deskriptor siswa menerima perbedaan individu maupun kelompok lain saat 

berdiskusi telah dilakukan oleh 20 siswa, deskriptor siswa memberi kesempatan 

pada teman satu kelompok untuk ikut berpendapat telah dilakukan 22 siswa, 

deskriptor mengakui kelebihan orang lain dalam diskusi kelompok dilakukan oleh 
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14 siswa dan deskriptor siswa dapat bekerja sama memecahkan masalah yang 

diberikan guru dalam LKS telah dilakukan 20 siswa. Siswa telah mampu bekerja 

sama dalam kelompok dan sebagian besar mampu berinteraksi antara satu siswa 

dengan siswa lain dengan baik. 

c. Kompetitif 

Indikator kompetitif dalam pembelajaran siklus I memperoleh skor rata-

rata 3,4 dengan jumlah skor yang didapat 95 yang terlihat dari 4 deskriptor. Pada 

deskriptor siswa berani bersaing dengan kelompok lain untuk mendapatkan skor 

tinggi dalam permainan, deskriptor siswa menunjukkan semangat dalam 

pelaksanaan permainan akademik, deskriptor siswa berusaha ingin maju dengan 

memperoleh skor maksimal dalam permainan telah dilakukan seluruh siswa, 

sedangkan deskriptor siswa memiliki keinginan untuk tahu dengan bertanya 

kepada guru atau teman yang lebih paham dilakukan 11 siswa. Siswa sudah 

bersemangat dan menunjukkan sikap kompetitif dalam permainan akademik 

untuk memperoleh skor yang paling tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus I 
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Sedangkan, untuk hasil belajar ranah psikomotor siklus I memperoleh 

hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.6 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor Siklus I 

 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

descriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1. Persepsi 25 25 15 12 112 30 2,7 

2. Kesiapan 15 26 6 0 112 47 1,7 

3. Gerakan 

terbimbing 

28 2 28 14 112 72 2,6 

Jumlah 196 7 

Kriteria Baik 

(Lampiran hal. 268) 

Berdasarkan pada tabel 4.6 mengenai hasil belajar psikomotor siklus I,  

ada 3 indikator hasil belajar siswa ranah afektif yang diamati dalam proses 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) menggunakan media Powerpoint siklus I yang memperoleh hasil 

bahwa berdasarkan indikator diatas, skor yang dicapai adalah 7 yang termasuk 

dalam kriteria skala penilaian baik. Berikut penjelasan setiap indikator yang 

diamati dalam hasil belajar psikomotor. 

a. Persepsi 

Indikator persepsi dalam pembelajaran siklus I diperoleh skor rata-rata 2,7 

dengan jumlah skornya 77 yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor siswa 
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terampil dalam mengamati media Powerpoint telah dilakukan  25 siswa, untuk 

deskriptor siswa mendengarkan penjelasan dari guru dilakukan 25 siswa, 

deskriptor siswa menyampaikan pendapat dilakukan 15 siswa dan deskriptor 

siswa membaca materi dalam buku saat aktivitas diskusi kelompok dilakukan 12 

siswa. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan dan memdengarkan 

penayangan media dan penjelasan guru, namun siswa masih sedikati yang 

membaca materi untuk mengerjakan LKS. 

b. Kesiapan 

Indikator kesiapan dalam pembelajaran siklus I memperoleh skor rata-rata 

1,7 dengan jumlah skor yang didapat 47 yang terlihat dari 4 deskriptor. Pada 

deskriptor siswa mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

dilakukan 15 siswa, deskriptor siswa duduk dengan rapi pada awal pembelajaran 

telah dilakukan 26 siswa, deskriptor siswa mengangkat tangan ketika hendak 

bertanya dilakukan 6 siswa, deskriptor siswa mencatat hal penting belum 

dilakukan oleh siswa. Siswa masih belum memiliki kesiapan dalam pembelajaran 

yang terlihat dari hanya sebagian siswa yang mempersiapkan peralatan yang 

dibutuhkan seperti buku dan alat tulis. 

c. Gerakan terbimbing 

 Indikator gerakan terbimbing dalam pembelajaran siklus I mendapatkan 

skor rata-rata 2,6 dengan jumlah skor yang didapat 72 yang terlihat dari 4 

deskriptor. Pada deskriptor siswa berkelompok sesuai arahan guru dan deskriptor 

siswa melakukan permainan akademik telah dilakukan oleh seluruh siswa, 

deskriptor siswa maju kedepan kelas menyampaikan hasil hanya dilakukan 2 
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siswa, sedangkan deskriptor siswa bertepuk tangan dilakukan 14 siswa.pada hasil 

observasi pengamatan psikomotor terlihat siswa masih belum maju kedepan kelas 

dan bertepuk tengan secara terbimbing oleh guru. 

 

Diagram 4.5 Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor Siklus I 

 

 

4.1.2.4 Refleksi siklus I  

Setelah peneliti melakukan pengambilan data pada siklus I meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar maka peneliti melakukan 

refleksi bersama kolaborator untuk menjadi acuan dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran pada siklus berikutnya yaitu siklus II. Adapun hasil refleksinya 

sebagai berikut : 

4.1.2.4.1 Keterampilan guru 

Berdasarkan hasil lembar observasi keterampilan guru pada siklus I, 

terdapat beberapa deskriptor yang belum tampak, sehingga untuk siklus 

selanjutnya diharapkan adanya peningkatan dari keterampilan guru agar lebih 
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baik dari siklus sebelumnya dan dapat mencapai indikator keberhasilan yang 

direncanakan. Adapun kekurangan dalam siklus I yang perlu menjadi masukan 

untuk siklus berikutnya dan memerlukan perbaikan antara lain : 

a. Guru belum melakukan doa. 

b.  Guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

tersebut. 

c.  Guru belum memperhatikan kondisi siswa dimana masih terdapat siswa yang 

bermain dan tidak memperhatikan penjelasan guru. 

d.  Guru belum tampak memberi acuan siswa untuk menjawab pertanyaan. 

e. Guru belum mengatur pembentukan jumlah siswa tiap kelompok dan posisi 

duduknya dan belum menampakkan bagaimana guru menutup diskusi yang 

mencakup memberikan timbal balik dari persoalan tentang materi yang 

diajarkan. 

f. Guru belum meminimalisir kegaduhan dalam pembentukan kelompok 

homogen dimana siswa masih sering gaduh. 

g. Guru belum melaksanakan satu deskriptor yaitu mempersilahkan siswa 

untuk menyampaikan kesulitan yang dialaminya terhadap materi yang 

dipelajari. 

h. Guru belum melaksanakan 2 deskriptor lain yaitu memberikan umpan balik 

pada siswa dan memberikan tindak lanjut pada siswa. 

4.1.2.4.2 Aktivitas siswa 

 Berdasarkan lembar hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 
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memperoleh skor 14,5 yang termasuk dalam kriteria cukup, sehingga diperlukan 

adanya perbaikan aktivitas siswa untuk siklus II agar mencapai indikator 

keberhasilan yang direncanakan peneliti. Adapun yang perlu diperbaiki dari 

aktivitas siswa pada siklus I antara lain : 

a. Siswa masih belum berani untuk menyampaikan pertanyaan dalam kelas. 

b. Siswa masih malu dalam menyampaikan hasil diskusi didepan kelas. 

c. Sebagian siswa masih bingung tentang aturan dalam permainan sehingga 

pada saat permainan masih ada siswa yang perlu diberikan arahan oleh guru. 

d. Masih terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru saat guru menjelaskan 

materi 

e. Siswa masih belum bekerja sama dengan semua anggota kelompok dalam 

mengerjakan lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok. 

f. Siswa masih belum berani untuk memberikan tanggapan dari penyajian 

kelompok lain didepan kelas. 

g. Siswa masih belum terlihat mencatat hal-hal penting yang disampaiakan 

guru. 

h. Siswa tidak mengucapkan terima kasih saat mendapatkan penghargaan dari 

guru. 

i. Siswa masih banyak yang kurang berani berpendapat untu dijadikan 

kesimpulan pada akhir pembelajaran. 

j. Masih terdapat siswa yang sering berbuat jahil dan mengganggu siswa lain. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar Siswa 

 Berdasarkan evaluasi yang dikerjakan siswa, didapatkan hasil belajar 
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siswa pada siklus I yang menunjukkan peningkatan dari pada hasil belajar 

prasiklus, pada siklus I kentuntasan klasikal mencapai 71,4% dengan nilai 

terendah 40, tertinggi 92 dan nilai rata-rata 74 namun masih diperlukan 

peningkatan pada siklus II untuk mencapai ketutansan klasikal ≥ 80% dari 

seluruh siswa kelas V C SD Islam Hidayatullah Kota Semarang, dengan 

ketuntasan belajar individu  ≥ 70 (KKM). 

Sedangkan pada hasil belajar ranah afektif dan psikomotor, masih perlu 

adanya perbaikan karena masih terdapat partisipasi siswa yang masih sedikit atau 

bahakan siswa belum berpartisipasi dalam melakukan deskriptor yang telah 

ditetapkan oleh peneliti, sehingga perlu diadakan peningkatan pula pada ranah 

afektif dan psikomotor pada siklus selanjutnya. 

Adapun data dari pelaksanaan siklus I dapat diperjelas sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Hasil Pelaksanaan Siklus I 

 

Pencapaian Siklus I 

Keterampilan Guru 24 

Aktivitas Siswa 14,5 

Ketuntasan Klasikal  71,4% 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa keterampilan guru 

pada siklus I mencapai skor 21 dengan kriteria baik, aktivitas siswa mencapai 

skor 14,5 dengan kriteria cukup, dan hasil belajar siswa secara klasikal yang 

mencapai 71,4%. Pencapaian siklus I yang terdiri dari keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar masih belum mencapai indikator keberhasilan 
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yang telah direncanakan peneliti, sehingga diperlukan perbaikan pada ketiga 

aspek tersebut pada siklus II untuk mencapai indikator keberhasilan. 

4.1.2.5 Perbaikan 

 Berdasarkan data yang telah peneliti temukan dari pelaksanaan siklus I, 

maka peneliti perlu melaksanakan perbaikan agar tercapai indikator keberhasilan 

yang telah peneliti rencanakana sebelumnya. Adapun perbaikan yang perlu 

peneliti lakukan pada siklus II antara lain : 

4.1.2.5.1 Keterampilan Guru 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

pada siklus II antara lain: 

 

a. Guru membimbing siswa untuk melakukan doa secara klasikal. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada siswa. 

c. Guru menyampaiakn langkah-langkah pembelajaran yang hendak 

dilaksanakan bersama siswa beserta alokasi waktunya agar siswa tidak 

kebingungan. 

d. Guru harus tetap memberikan pengawasan pada setiap kegiatan yang siswa 

lakukan siswa tidak hanya terfokus pada materi yang diajarkan. 

e. Guru sebaiknya memberikan waktu berfikir pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan dalam kelas. 

f. Guru seharusnya  memberikan siswa acuan untuk menjawab pertanyaan agar 

siswa tidak merasa kesulitan dalam menjawab pertanyan yang disampaikan 

dikelas dan termotivasi untuk aktif menjawab pertanyaan. 
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g. Guru harus mengatur tempat dan posisi duduk siswa untuk meminimalisir 

kegaduhan. 

h. Guru perlu menutup kegiatan diskusi dengan memberikan timbal balik atas 

jawaban siswa. 

i. Guru perlu memberikan pengarahan dan pengawasan pada siswa 

meminimalisir kegaduhan pada saat pembentukan kelompok dengan tingkat 

akademik yang homogen yang digunakan untuk permainan akademik. 

j. Guru harus mempersilahkan siswa untuk mengutarakan kesulitan dalam 

memperlajari materi yang diajarkan untuk dapat memberikan tindak lanjut 

dari permasalahan siswa. 

k. Guru perlu memberikan umpan balik dan tindak lanjut pada siswa seperti 

penguatan dan tugas rumah. 

4.1.2.5.2 Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

siklus II antara lain: 

a. Guru harus memotivasi siswa untuk berani menyampaikan pertanyaan dalam 

kelas. 

b. Guru harus memotivasi siswa dan memberikan arahan agar siswa berani 

menyampaikan hasil diskusi didepan kelas. 

c. Guru perlu memberikan penjelasan mengenai aturan dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa dan bisa disertai contoh agar siswa memahami 

tentang aturan dalam permainan. 

d. Guru harus memberikan pengawasan danteguran pada siswa untuk selalu 
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memperhtikan guru saat guru menjelaskan materi 

e. Guru memberikan arahan dan pengawasan dalam diskusi kelompok sehingga 

siswa dapat bekerja sama dengan semua anggota kelompok dalam 

mengerjakan lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok. 

f. Guru perlu memotivasi siswa untuk berani memberikan tanggapan dari 

penyajian kelompok lain didepan kelas. 

g. Guru mengarahkan siswa untuk mencatat hal-hal penting yang disampaiakan 

guru. 

h. Guru memberikan contoh untuk selalu berterima kasih ketika mendapat 

sesuatu dari orang lain. 

i. Guru memotivasi agar siswa berani berpendapat untuk dijadikan kesimpulan 

pada akhir pembelajaran. 

j. Guru memberikan teguran dan pengawasan pada seluruh siswa terutama 

pada siswa yang sering berbuat jahil dan mengganggu siswa lain. 

4.1.2.5.3 Hasil Belajar Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada siklus II antara lain: 

a. Guru perlu menjelaskan materi dengan memperhatikan kondisi dan keaadaan 

siswa dan memberikan pengewasan agar siswa tetap fokus pada penjelasan 

guru sehingga seluruh siswa mampu memahami materi yang diajarkan. 

b. Meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus II sehingga 

dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 

c. Meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor dengan 
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menumbuhkan partsipasi siswa dengan pemberian motivasi dari guru. 

4.1.3  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1 Perencanaan  

 Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus II sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II mata pelajaran IPS 

kelas V dengan Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan Kompetensi Dasar 2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Powerpoint tentang 

peristiwa perumusan proklamasi dan proklamasi kemerdekaan. 

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

e. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar afektif dan psikomotor dalam pembelajaran 

IPS menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

dengan media Powerpoint. 

f. Mempersiapkan catatan lapangan untuk mengamati jalannya proses 

pembelajaran IPS pelaksanaan siklus II. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Siklus II 
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 Siklus II ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) melalui media Powerpoint pada mata pelajaran IPS  

kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang pada: 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 1 April 2014 

Waktu Pembelajaran : 2 x 35 menit 

Pukul     : 08.25-09.35 WIB 

Materi  : Peristiwa perumusan naskah proklamasi dan proklamasi 

kemerdekaan. 

 Adapun uraian kegiatan pembelajaran pelaksanaan siklus II adalah 

sebagai berikut: 

4.1.3.2.1  Prakegiatan  

Sebelum kegiatan awal dimulai, guru mempersiapkan media pembelajaran 

yang digunakan, yaitu Powerpoint dengan materi perumusan naskah proklamasi 

dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua siswa termasuk anak yang rapi, 

hal ini terlihat dengan mereka sudah berada dalam kelas duduk rapi di mejanya 

masing-masing. Namun, ada beberapa siswa yang masih bermain sendiri dan tidak 

duduk dengan tenang. Kemudian guru mengucapkan salam, guru mengucapkan 

salam, dan siswa secara serentak menjawab salam. Kemudian guru bertanya lagi 

“Bagaimana kabar kalian pagi hari ini?” Siswa serentak menjawab menjawab 

“Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar!” Selanjutnya, guru memberitahukan 

materi yang akan dipelajari pada siswa dan meminta siswa untuk memperhatikan 

materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut. 

4.1.3.2.2 Kegiatan awal 
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Guru memulai kegiatan awal dengan bertanya tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru bertanya “Pada pembelajaran yang 

lalu kita telah membahas peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Siapa 

yang tahu peristiwa apa sajakah itu?” Siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

bersamaan “Pertemuan di dalat, kekalahan jepang dan rengas dengklok, pak.” 

Kemudian guru betanya lagi “Pada peristiwa rengas dengklok , Siapa yang diculik 

dan dibawa ke rengas dengklok?” Siswa menjawab “Ir. Sukarno dan Moh. hatta”. 

Guru lalu memberikan timbal balik pada siswa “benar, nah hari ini kita akan 

mempelajari kejadian setelah peristiwa rengas dengklok yaitu perumusan naskah 

proklamasi dan proklamasi kemerdekaan diharapkan kalian nanti mampu 

memahami materi dengan baik”.  

Setelah itu siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, yaitu siswa agar dapat mendiskripsikan peristiwa perumusan naskah 

proklamasi dan proklamasi kemerdekaan, mengkaitkan proses terjadinya 

peristiwa proklamasi, menuliskan kembali isi teks proklamasi. Dan guru 

memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar. 

Guru berkata pada siswa “ kalian harus bersungguh-sungguh dalam 

mempelajari materi kali ini agar kalian mengerti bagaimana bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya dan supaya nilai kalian baik dalam 

pembelajaran ini.” 

4.1.3.2.3 Kegiatan Inti  

 
Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit, yang terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 
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a. Eksplorasi 

Guru meminta siswa untuk berkelompok dan duduk dengan menyesuaikan 

kelompok masing-masing sebelum memperhatikan penejelasan guru, siswa 

mengelompok dengan satu kelompoknya sekitar 4-5 orang siswa pada tiap 

masing-masing kelompoknya. dan pada pengelompokan siswa, siswa juga 

diminta mengatur tempat duduknya dengan tertib. dan pembagian kelompok 

berjalan efisien karena siswa menerima setiap temannya menjadi anggota 

kelompok. 

Setelah itu, guru menyajikan slide pertama Powerpoint tentang perumusan 

naskah proklamasi sebagai pembukaan dan bertanya pada siswa “Siapakah yang 

mengetahui bunyi proklamsi kemerdekaan?” mayoritas siswa diam, ada beberapa 

siswa yang menjawab namun dengan jawaban yang masih belum benar. Setelah 

itu guru memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa yang beraneka macam, 

dan guru memberikan pertanyaan kembali ”Siapakah yang tahu, siapa yang 

merumuskan naskah proklamasi?” Siswa menjawab namun jawaban siswa belum 

benar dan belum lengkap. Guru selanjutnya memberikan timbal balik dan 

motivasi. 

b. Elaborasi 

Guru mulai menjelaskan dengan bantuan media Powerpoint tentang 

perumusan naskah proklamasi dan detik-detik proklamasi kemerdekaan, dan siswa 

mendengarkan dengan perhatian namun ada beberapa siswa laki-laki yang masih 

belum memperhatikan. Guru memberikan terguran dengan mendekati siswa dan 

memberikan nasehat agar siswa memperhatikan penjelasan guru. Penjelaskan 
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dimulai dari menjelasakan proses perumusan naskah proklamasi, kemudian 

peristiwa detik-detik proklamasi dan diakhiri dengan penayangan video tentang 

perumusan proklamasi, kemudian guru bertanya pada siswa apakah ada hal yang 

ingin ditanyakan, dan siswa mengacungkan tangan dan bertanya :”Mengama 

perumusan naskah proklamasi dirumah laksamana Maeda, pak?” Guru menjawab 

”Ir. Sukarno dan Moh. Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Mayjen 

Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan proklamasi 

kemerdekaan, namun akibat dari kesediaan laksamana Maeda, Beliau 

dipenjarakan Belanda setelah peristiwa itu” 

Setelah siswa sudah memahami dan tidak ada pertanyaan lagi, maka guru 

membagikan LKS yang harus dikerjakan perkelompok. Guru mengawasi jalannya 

diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok siswa, pada beberapa kelompok guru 

juga memberikan pengarahan bagi siswa yang masih kebingungan dalam 

pengerjaan LKS. Namun ada siswa yang masih belum aktif dalam mengerjakan 

LKS. Guru berusaha untuk memberikan arahan agar diskusi siswa berjalan dengan 

efektif dan tepat waktu. Setelah kelompok siswa selesai mengerjakan perwakilan 

siswa diminta membacakan hasil kelompoknya didepan kelas, namun masih 

terdapat siswa masih malu-malu untuk kedepan kelas walaupan ada siswa yang 

dengan semangat lasung mengacungkan tangan untuk kedepan kelas. Siswa dalam  

menyampaikan hasil pekerjaannya diawasi oleh guru, penyamapaian siswa sudah 

cukup langtang dan keras. Guru memberikan motivasi bersama siswa lainya 

dengan tepuk tanggan, dan guru meminta siswa lain menanggapi, namun hanya 

sebagian kecil siswa yang memberi tanggapan, siswa lain masih terlihat malu 



125 
 

 

 

berpendapat. Guru pun melanjutkan pada kelompok lainnya menyampaikan hasil 

dan diikuti tepuk tangan dari siswa. Setelah penyamapaian hasil pekerjaan 

kelompok guru memberikan timbal balik dan menanggapi hasil penyajian 

kelompok didepan kelas. Selanjutnya, guru meminta siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaan kelompoknya tapi masih terdapat sebagian kecil kelompok siswa yang 

belum seslesai.  

Guru selanjutnya meminta siswa kembali fokus kembali ke depan kelas, 

karena guru akan melaksanakan permainan akademik, dimana setiap siswa dari 

tiap kelompok akan ditandingkan pada satu meja dimana siswa yang berada 

dimeja tersebut terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda. Guru memanggil 

nama siswa pada tiap-tiap kelompok untuk ditandingkan dengan perwakilan 

kelompok lain yang sama atau hampir sama tingkat kepandaiannya. Kemudian 

setelah siswa berkumpul dimeja turnamennya masing-masing, dan guru 

membagikan soal pada tiap meja soal, setiap siswa secara berurutan mengambil 

soal, dan membacakannya lalu menjawab, jika siswa dalam satu meja punya 

jawaban lain boleh ikut menjawab, begitu seterusnya. siswa mulai menjalankan 

permainan dengan antusias dan gembira walaupun masih cukup gaduh, guru 

selalu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan permainan. Guru 

memberikan batasan waktu pada siswa dalam melksanakan permainan. Suasana 

belajar menjadi menantang dan menyenangkan bagi siswa. Walaupun agak ramai  

namun siswa semangat untuk menjawab pertanyaan yang didapat dengan benar. 

Selesai turnamen siswa memberi tahu guru mengenai jumlah soal yang berhasil 

dijawab dan guru bersama siswa menghitung skor yang didapat pada tiap 
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kelompok. seteleh perhitunga skor, mereka kembali lagi ke kelompok semula, 

yaitu kelompok diskusi mereka masing-masing. Sehingga didapatkan kelompok 

pemenang dalam permainan akademik siklus II ini. 

c. Konfirmasi  

Setelah guru mengitung skor pada setiap  kelompok, maka guru 

memberikan penghargaan pada kelompok dengan memberikan penghargaan 

kelompok baik, kelompok sangat baik dan yang paling baik mendapatkan 

kelompok super. Kelompok siswa yang memenangkan permainan maju kedepan 

kelas untuk mendapatkan reward yang telah disiapkan guru, Para siswa terlihat 

sangat senang menerima reward dan penghargaan dari guru dan diiringi tepuk 

tangan dari siswa lain. 

Tabel 4.8 

Hasil Permainan Akademik Siklus II  

No. Kelompok Nilai rata-rata Predikat 

1 Kelompok 1 35 - 

2 Kelompok 2 32,5 - 

3 Kelompok 3 45 Tim Sangat Baik 

4 Kelompok 4 35 - 

5 Kelompok 5 55 Tim Super 

6 Kelompok 6 11,25 - 

7 Kelompok 7 18,75 - 

 

Setelah guru membagikan reward kepada kelompok, guru bertanya kepada 

siswa apakah ada materi yang masih sulit untuk mereka pahami, namun cuma 1 
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siswa yang bertanya, dan guru memberikan jawaban pada pertanyaan siswa dan 

guru menganggap siswa sudah mengerti mengenai materi tentang perumusan 

naskah proklamasi dan detik-detik proklamasi. Setelah itu guru menyimpulkan 

pembelajaran bersama siswa, sebagian besar siswa ikut menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

4.1.3.2.4 Kegiatan akhir  

Kegiatan akhir berlangsung selama 10 menit. Pada kegiatan akhir ini 

meliputi kegiatan evaluasi, pemberian motivasi dan tindak lanjut. Guru 

membagikan lembar evaluasi yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 1 soal 

isian dan meminta siswa mengerjakan secara individu. guru mengawasi siswa 

dalam mengerjakan soal evaluasi, guru memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk menjawab soal evaluasi. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa 

mengumpulkan pekerjaanya. Selanjutnya guru menutup pelajaran dengan 

memberikaan motivasi dan timbal balik dengan memotivasi siswa dan meminta 

siswa mempelajari materi selanjutnya, selanjutnya guru mengakhiri pembelajaran 

dengan memberikan salam yang dijawab serentak oleh siswa. 

4.1.3.3 Hasil Observasi Pelaksanaan Siklus II 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh kolaborator yaitu guru kelas V C SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang. Adapun kegiatan observasi dalam 

pelaksanaan siklus II terdiri dari: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model pembelajaran 
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TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media Powerpoint. 

b. Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran  IPS  dengan 

kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model pembelajaran 

TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media Powerpoint. 

c. Melakukan pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotor dalam 

pembelajaran IPS dengan kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media 

Powerpoint. 

4.1.3.3.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan penerapan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) dengan menggunakan media Powerpoint diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No Indikator 

Skala penilaian 

yang tampak 
Skor 

1 2 3 4 

1.  Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran dan mempersiapkan sarana yang 

diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. (keterampilan membuka pem-

belajaran) 

    3 
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2. Melakukan kegiatan awal pembelajaran 

(keterampilan membuka pembelajaran, kete-

rampilan bertanya) 

    3 

3. Menyampaikan materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. menggunakan media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan me-

lakukan variasi) 

    3 

4. Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan 

pada siswa berkaitan dengan materi KD 2.3. 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan 

bertanya) 

    3 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya. (team) (keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil dan keterampilan 

memberi penguatan) 

    3 

6. Melakukan turnamen   dimana mengelompokkan 

siswa yang homogen dari setiap kelompok untuk 

ditandingkan (turnamen). (keterampilan mela-

kukan variasi)  

    4 

7. Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, guru 

menyampaikan permainan akademik dan 

mengkondisikan pada permainan. (keterampilan 

melakukan variasi dan keterampilan mengelola 

kelas) 

    4 

8. Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang 

dialami siswa (keterampilan pembelajaran per-

seorangan) 

    3 

9. Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan 

(keterampilan menutup pembelajaran) 
    3 

Jumlah skor total 29 

Kriteria skala penilaian 
Sangat 

Baik 

(Lampiran hal. 292) 

Berdasarkan  pada  tabel 4.9 mengenai data hasil observasi keterampilan 
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guru siklus II diatas, ada 9 indikator keterampilan guru yang diamati dalam proses 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games 

Tournament) menggunakan media Powerpoint siklus II yang memperoleh hasil 

bahwa berdasarkan indikator diatas, skor ketermpilan guru yang dicapai adalah 29 

yang termasuk dalam kriteria skala penilaian sangat baik. 

Penjelasan  secara rinci tiap indikator  keterampilan guru akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan 

membuka pembelajaran) 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan sarana yang diperlukan 

memperoleh skor 3, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor, yang dibuktikan dengan guru 

telah menyampaikan salam, mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan 

media dan soal untuk game. Sedangkan untuk deskriptor melakukan doa 

brlum dilakukan oleh guru. 

2. Melakukan kegiatan awal pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan bertanya) 

Indikator keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh 

skor 3, hal ini menunjukan terjadi peningkatan dari siklus sebelumnya. 

Peningkatan yang dilakukan guru adalah melakukan apresepsi, 
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menyampaikan materi yang akan dipelajari, dan menyampaikan tujuan yang 

hendak dicapai pada siswa, namun masih ada 1 deskriptor yang belum 

dilaksanakan guru yaitu menyampaikan langkah pembelajaran yang hendak 

dilaksanakan pada siswa sehingga dari 4 deskriptor guru telah melakukan 3 

deskriptor. 

 

3. Menyampaikan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. menggunakan media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan melakukan variasi) 

Indikator keterampilan guru menyampaikan materi menggunakan 

media Powerpoint ini guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 

guru telah melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor. 3 Deskriptor yang 

telah guru lakukan antara lain menjelaskan materi, menjelaskan dengan 

menggunakan media Powerpoint, dan memberi kesempatan siswa untuk 

merespon penjelasan guru. Deskriptor yang belum terlihat adalah 

menjelaskan dengan memperhatikan kondisi siswa, guru melaksanakannya 

namun belum maksimal hanya sesekali saat menjelaskannya dan sehingga 

tidak terlalu nampak pada siklus II ini. 

4. Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan pada siswa berkaitan dengan 

materi KD 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan bertanya) 

Indikator menyampaikan permasalahan dan pertanyaan pada siswa 

ini, guru telah tampak melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor 
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diantaranya, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, 

memberikan waktu pada siswa untuk berfikir, dan pertanyaan ditujukan pada 

seluruh kelas, dan 1 deskriptor yang belum tampak adalah memberi acuan 

siswa untuk menjawab pertanyaan guru sehingga pada indikatoe ini guru 

memperoleh skor 3. 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil dan keterampilan memberi penguatan) 

Indikator keterampilan guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya deskriptor yang nampak berjumlah 3 deskriptor 

sehingga memperoleh skor 3. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

mengatur jumlah siswa dan posisi duduk siswa dalam kelompok, 

memusatkan perhatian pada siswa dengan memperjelas permasalah yang 

dihadapi oleh kelompok dan guru juga memberikan pengawasan pada siswa 

untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok. Deskriptor yang 

belum nampak pada indikator ini adalah guru menutup diskusi yang 

mencakup memberikan timbale balik dari persoalan tentang materi yang 

diajarkan. 

6. Melakukan turnamen dimana mengelompokkan siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk ditandingkan (turnamen). (keterampilan melakukan 

variasi) 

Guru pada indikator ini telah melakukan semua deskriptor yang 

terdapat pada indikator, diantaranya membentuk kelompok homogen yang 

disesuaikan dengan tingkat akademik siswa untuk dipertandingkan, guru 
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juga telah membentuk kelompok dengan cepat, guru selalu melakukan 

pengarahan terhadap siswa dalam pembentukan kelompok homogen, dan  

meminimalisir kegaduhan dalam pembentukan kelompok homogen dimana 

siswa masih sering gaduh sehingga guru memperoleh skor 4. 

7. Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, guru menyampaikan permainan 

akademik dan mengkondisikan pada permainan. (keterampilan melakukan 

variasi dan keterampilan mengelola kelas) 

Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan akademik siswa, guru 

telah melaksanakan semua deskriptor yang terdiri dari 4 deskriptor sehingga 

pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Deskriptor yang telah dilakukan 

guru antara lain memberitahukan peraturan dari permainan yang akan 

dilakukan, mengungkapkan reward bagi tim yang memenangkan permainan, 

memelihara kegiatan permainan agar berjalan dengan lancar dan guru selalu 

memberikan pengawasan terhadap tingkah laku siswa agar pelaksanaan 

permainan menjadi efektif. 

8. Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

Indikator memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami 

siswa guru mendapatkan skor 3 dengan melaksanakan 3 deskriptor, hal ini 

terlihat dari pembelajaran dimana guru berinteraksi dengan siswa tentang 

materi yang telah dipelajari, mempersilahkan siswa untuk memberikan 

tanggapan dari permasalahan yang muncul, dan memberikan jawaban yang 

sesuai dengan permasalahan yang disampaikan siswa. Dalam indikator ini 
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guru mempersilahkan siswa untuk menyampaikan kesulitan yang dialaminya 

terhadap materi yang dipelajari pada siklus II. 

9. Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan (keterampilan menutup 

pembelajaran) 

Indikator menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan ini guru 

telah tampak melaksanakan 3 deskriptor sehingga memperoleh skor 3, 

terbukti pada indikator ini guru telah memberi umpan balik pada siswa, 

menyimpulakan kegiatan pembelajaran siklus II, dan memberikan soal 

evaluasi, dan deskriptor yang belum dilakukan guru adalah pemberian tindak 

lanjut yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Berikut ini disajikan diagram data hasil pengamatan keterampilan 

guru siklus II: 

Diagram 4.6 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Observasi aktivitas siswa pada siklus II ini dilakukan oleh observer 



135 
 

 

 

dengan subjek pengamatan berjumlah 28 siswa dengan 6 aspek aktivitas siswa 

yang diamati yaitu aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis, mental, dan 

emosional. Dalam aktivitas-aktivitas tersebut dijabarkan ke dalam deskriptor-

deskriptor yang telah disusun sebelumnya. 

Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus II, dipaparkan dalam tiap 

indikator pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) menggunakan media Powerpoint sehingga 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Data hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

descriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pembelajaran 

(Emosional 

activites dan 

Mental activities) 

28 0 21 27 112 76 2,7 

2. Memperhatikan 

penyajian materi kd 

2.3. menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

dengan media 

Powerpoint dan 

mendengarkan 

penjelasan yang 

diberikan guru 

(Visual activities 

28 8 14 11 112 61 2,2 
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dan Listening 

activities) 

3. Berdiskusi dengan 

teman secara 

berkelompok (Oral 

activities, Writing 

activities) 

26 22 24 21 112 93 3,3 

4. Pemaparan hasil 

diskusi didepan 

kelas. (Oral 

activities) 

20 12 19 2 112 53 1,9 

5. Ikut dalam game 

antar kelompok 

(Motor activities, 

Mental 

activities,dan 

Emosional 

activites) 

28 23 28 28 112 107 3,8 

6. Mendapat 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

mendapatkan rata-

rata tim 40 

mendapat predikat 

Tim Baik, skor 45 

mendapat predikat 

Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 

mendapat predikat 

Tim Super. 

(Emosional 

activites) 

28 13 3 17 112 61 2,2 

7. Menyimpulkan hasil 

kegiatan 

pembelajaran (Oral 

activities, Mental 

activities, Writing 

activities) 

5 5 28 5 112 43 1,5 

Jumlah 493 17,6 

Kriteria Baik 



137 
 

 

 

(Lampiran hal. 298) 

Berdasarkan tabel 4.10 aktivitas siswa siklus II, dapat dilihat bahwa 

jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa di kelas V C adalah 493 dan total skor 

rata-rata 17,6 termasuk dalam kriteria baik. Dalam perolehan skor pada tiap-tiap 

indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran (Emosional activites 

dan Mental activities)  

Indikator aktivitas siswa mempersiapkan diri sebelum menerima 

pembelajaran ini mendapatkan skor rata-rata 2,7, hal ini terbukti pada 

deskriptor siswa sudah berada dalam kelas dilakukan oleh semua siswa 

sebanyak 28 siswa, Siswa mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam 

pembelajaran dilakukan oleh 21 siswa, dan deskriptor siswa duduk dengan 

rapi dilakukan oleh 27 siswa karen ada 1 siswa yang masih gaduh dan tidak 

rapi duduk pada tempatnya. Indikator yang belum dilaksanakan pada 

pembelajaran adalah membimbing doa. 

2. Memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media Powerpoint dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (Visual activities dan 

Listening activities) 

Indikator memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media 

Powerpoint dan mendengarkan penjelasan yang diberikan guru memperoleh 

jumlah skor 61 dengan rata-rata skor 2,2 yang terlihat dari 4 deskriptor, 
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deskriptor 1 yaitu siswa memperhatikan media Powerpoint atau penjelasan 

guru dengan tenang dan sungguh-sungguh dilakukan seluruh siswa dengan 

guru selalu memberikan pengawasan, untuk deskriptor 2 siswa mencatat hal-

hal penting yang terdapat pada Powerpoint atau penjelasan hanya 

dilaksanakan oleh 8 siswa, untuk deskriptor 3 siswa menggapi pertanyaan 

yang diajukan guru terlihat dilakukan oleh 14 siswa dan deskriptor 4 yaitu 

siswa bertanya pada guru tantang hal yang belum jelas dilakukan oleh 11 

siswa. 

3. Berdiskusi dengan teman secara berkelompok (Oral activities, Writing 

activities) 

Indikator aktivitas siswa berdiskusi dengan teman secara 

berkelompok memperoleh jumlah skor 93 dengan skor rata-rata 3,3 yang 

terlihat dari 4 deskriptor yang dilakukan oleh siswa, deskriptor siswa 

berpendapat saat berdiskusi dengan materi menghargai jasa dan peranan 

tokoh proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh 26 siswa, deskriptor siswa 

membaca materi saat melakukan pemecahan masalah dilakukan oleh 22 

siswa, dekriptor siswa mau mendengarkan pendapat dari teman dalam 

kelompok dilakukan oleh 24 siswa, dan deskriptor terakhir yaitu siswa 

menanggapi pendapat teman dalam kelompok dilakukan oleh 21 siswa. 

4. Pemaparan hasil diskusi didepan kelas. (Oral activities) 

Indikator pemaparan hasil diskusi didepan kelas memperoleh skor 

rata-rata 1,9 dengan jumlah skor 53 yang terlihat dari deskriptor siswa 

menyelesaikan tugas tepat waktu dilakuakan oleh 20 siswa, deskriptor siswa 
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maju kedepan menyampaikan hasil kelompoknya dilakukan oleh 12 siswa, 

deskriptor siswa memperhatikan penyampaian hasil diskusi kelompok lain 

dilakukan 19 siswa, dan pada deskriptor siswa memberikan tanggapan dari 

penyampaian hasil diskusi hanya 2 siswa yang melakukan karena siswa 

masih belum berani dan terlihat malu-malu. 

5. Ikut dalam game antar kelompok (Motor activities, Mental activities,dan 

Emosional activites) 

Indikator aktivitas siswa ikut dalam game antar kelompok memiliki 

rata-rata skor 3,8 dengan jumlah skor 107, terlihat pada deskriptor siswa 

berkelompok sesuai arahan guru, Hampir semua deskriptor dilakukan oleh 

seluruh siswa yaitu berjumlah 28 siswa, hanya pada deskriptor siswa 

memperhatikan penyampaian peraturan oleh guru siswa yang melakukan 

sejumlah 23 siswa. 

6. Mendapat penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan rata-rata tim 40 

mendapat predikat Tim Baik, skor 45 mendapat predikat Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 mendapat predikat Tim Super. (Emosional activites) 

Indikator aktivitas siswa berupa siswa mendapat penghargaan kepada 

kelompok dengan predikat tim baik, tim sangat baik, dan tim super 

memperoleh skor rata-rata 2,2 dengan total jumlah skor 61. Hal ini 

ditunjukkan pada deskriptor siswa memperhatikan pengumuman yang 

diberikan guru dilakukan oleh seluruh siswa yaitu berjumlah 28 siswa, 

deskriptor siswa senang mendapat penghargaan hanya dilakukan oleh 13 

orang siswa, deskriptor siswa mengucapkan terimakasih saat menerima 
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penghargaan hanya dilakukan oleh 3 siswa dan deskriptor terakhir yaitu 

siswa lain memberikan tepuk tangan selamat dilakukan oleh sebagian siswa 

yang berjumlah 17 siswa. 

7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (Oral activities, Mental 

activities, Writing activities) 

Indikator aktivitas siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 1,5 dengan jumlah skor 43, yang ditunjukkan pada 

dekriptor siswa mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang kurang dipahami 

dalam hasil kegitan pembelajaran hanya dilakukan 5 siswa, deskriptor siswa 

berani berpendapat untuk dijadikan kesimpulan pada siklus II ini dilakukan 

hanya oleh 5 siswa, deskriptor siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran dilakukan seluruh siswa yaitu berjumlah 28 siswa dan 

deskriptor siswa mencatat informasi penting dalam kesimpulan dilakukan 

oleh 5 siswa. 
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Diagram 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

 Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus II mengenai hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran IPS pada Kompetensi Dasar 2.3. Menghargai 

jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui 

penerapan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media 

Powerpoint diperoleh data diperoleh data hasil belajar siswa yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Hasil belajar ranah kognitif merupakan data hasil evaluasi siswa dengan 

jumlah 10 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. 

Tabel 4.11 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus II 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 78,3 

2. Nilai Tertinggi 96 

3. Nilai Terendah 60 

4. Siswa Memenuhi KKM 22 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 6 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 78,6% 

(Lampiran hal. 300) 

Berdasarkan tabel 4.11 tentang data hasil belajar siswa ranah kognitif 

siklus II dapat terlihat bahwa, siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang pada mata pelajaran IPS siklus II pada rata-rata kelas mendapatkan 

skor 78,3, dengan perolehan skor tinggi 96 dan skor terendahnya adalah 60. Dari 

hasil belajar siklus II, jumlah siswa yang telah memenuhi KKM berjumlah 22 
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siswa (78,6%) dan jumlah siswa yang belum memenuhi KKM berjumlah 6 siswa 

(22,4%). Namun dari hasil tersebut, peneliti masih perlu diadakan perbaikan pada 

siklus selanjutnya karena nilai ketuntasan klasikal belum mencapai indikator 

keberhasilan yang telah direncanakan peneliti. 

 

Diagram 4.8 Ketuntasan Klasikal Siklus II 

Selain hasil belajar ranah kognitif seperti yang telah dipaparkan di atas, 

berikut akan dijelaskan hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint pada siklus II. 

Tabel 4.12 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus II 

 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

deskriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1. Percaya Diri 14 11 12 2 112 39 1,4 

2. Saling Menghargai 26 24 21 20 112 91 3,2 

3. Kompetitif 28 28 24 5 112 85 3,1 
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Jumlah 215 7,7 

Kriteria Baik 

(Lampiran hal. 302) 

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, ada 3 indikator hasil belajar siswa ranah 

afektif yang diamati dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan media Powerpoint 

siklus II yang memperoleh hasil bahwa berdasarkan indikator diatas, skor yang 

dicapai adalah 7,7 yang termasuk dalam kriteria skala penilaian baik. Berikut 

penjelasan setiap aspek yang diamati dalam hasil belajar afektif. 

a. Percaya Diri 

Indikator percaya diri dalam pembelajaran siklus II memperoleh skor rata-

rata 1,4 dengan jumlah skornya 39 yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor 

siswa berani menyampaikan pendapat telah dilakukan oleh 14 siswa, untuk 

deskriptor siswa berani mengajukan pertanyaan dilakukan 11 siswa, deskriptor 

berpenampilan tenang ketika menyampaikan hasil didepan kelas dilakukan 12 

siswa ,dan deskriptor berani memberikan tanggapan pada kelompok lain hanya 2 

siswa yang melakukannya. Walaupun ada peningkatan dari siklus I namun siswa 

masih cenderung malu-malu dan belum percaya diri untuk aktif dalam 

pembelajaran.  

b. Saling menghargai 

Indikator saling menghargai dalam pembelajaran siklus II memperoleh 

skor rata-rata 3,2 dengan jumlah skor yang didapat 91 yang terlihat dari 4 

deskriptor. Pada deskriptor siswa menerima perbedaan individu maupun 
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kelompok lain saat berdiskusi telah dilakukan oleh 26 siswa, deskriptor siswa 

memberi kesempatan pada teman satu kelompok untuk ikut berpendapat telah 

dilakukan 24 siswa, deskriptor mengakui kelebihan orang lain dalam diskusi 

kelompok dilakukan oleh 21 siswa dan deskriptor siswa dapat bekerja sama 

memecahkan masalah yang diberikan guru dalam LKS telah dilakukan 20 siswa. 

Terjadi peningkatan dari siklus I dengan siklus II , pada siklus II siswa telah 

mampu sebagian besar siswa sudah mengaplikasikan bagaimana cara menghargai 

temannya dengan baik. 

c. Kompetitif 

Indikator kompetitif dalam pembelajaran siklus II memperoleh skor rata-

rata 3,1 dengan jumlah skor yang didapat 85 yang terlihat dari 4 deskriptor. Pada 

deskriptor siswa berani bersaing dengan kelompok lain untuk mendapatkan skor 

tinggi dalam permainan dan deskriptor siswa menunjukkan semangat dalam 

pelaksanaan permainan akademik dilakukan seluruh siswa, deskriptor siswa 

berusaha ingin maju dengan memperoleh skor maksimal dalam permainan telah 

dilakukan seluruh siswa dilakukan 24 siswa, sedangkan deskriptor siswa 

memiliki keinginan untuk tahu dengan bertanya kepada guru atau teman yang 

lebih paham dilakukan 5 siswa. Siswa tampak bersemangat dan menunjukkan 

sikap kompetitif, namun pada siklus II indikator kompetitif mengalami 

penurunan dari siklus sebelumnya. 
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Diagram 4.9 Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus II 

Sedangkan, pada hasil belajar ranah psikomotor akan disampaikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor Siklus II 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

descriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1. Persepsi 28 28 14 22 112 92 3,3 

2. Kesiapan 21 27 12 4 112 64 2,3 

3. Gerakan 

terbimbing 

28 12 28 17 112 85 3,0 

Jumlah 241 8,6 

Kriteria Baik 

(Lampiran hal. 304) 

Berdasarkan pada tabel 4.6 hasil belajar psikomotor, ada 3 indikator 

hasil belajar siswa ranah psikomotor yang diamati dalam proses pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 
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menggunakan media Powerpoint siklus II yang memperoleh hasil bahwa 

berdasarkan indikator diatas, skor yang dicapai adalah 8,6 yang termasuk dalam 

kriteria skala penilaian baik. Berikut penjelasan setiap aspek yang diamati dalam 

hasil belajar psikomotor. 

a. Persepsi 

Indikator persepsi dalam pembelajaran siklus II memperoleh skor rata-rata 

3,3 dengan jumlah skornya 92 yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor siswa 

terampil dalam mengamati media Powerpoint dan deskriptor siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru telah dilakukan seluruh siswa, deskriptor siswa 

menyampaikan pendapat dilakukan 14 siswa dan deskriptor siswa membaca 

materi dalam buku saat aktivitas diskusi kelompok dilakukan 22 siswa. 

b. Kesiapan 

Indikator kesiapan dalam pembelajaran siklus II memperoleh skor rata-rata 

2,3 dengan jumlah skor yang didapat 64 yang terlihat dari 4 deskriptor. Pada 

deskriptor siswa mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

dilakukan 21 siswa, deskriptor siswa duduk dengan rapi pada awal pembelajaran 

telah dilakukan 27 siswa, deskriptor siswa mengangkat tangan ketika hendak 

bertanya dilakukan 12 siswa, deskriptor siswa mencatat hal penting dilakukan 4 

siswa. Siswa masih sebagian kecil yang mencatat hal-hal penting dari penjelasan 

guru dalam siklus II. 

c. Gerakan terbimbing 

Indikator gerakan terbimbing dalam pembelajaran siklus II mendapatkan 

skor rata-rata 3,0 dengan jumlah skor yang didapat 85 yang terlihat dari 4 
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deskriptor. Pada deskriptor siswa berkelompok sesuai arahan guru dan deskriptor 

siswa melakukan permainan akademik telah dilakukan oleh seluruh siswa, 

deskriptor siswa maju kedepan kelas menyampaikan hasil dilakukan 12 siswa, 

sedangkan deskriptor siswa bertepuk tangan dilakukan 17 siswa. 

Diagram 4.10 Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor Siklus II 

Meskipun pencapaian siklus II yang terdiri dari keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar telah meningkat bila dibandingkan prasiklus dan 

siklus I, namun hasil yang dicapai masih belum mencapai indikator keberhasilan 

yang telah direncanakan peneliti, sehingga diperlukan perbaikan pada ketiga 

aspek tersebut pada siklus III untuk mencapai indikator keberhasilan. 

 

4.1.3.4 Refleksi siklus II 

Setelah peneliti melaksanakan siklus II, maka didapatkan hasil yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Peneliti melakukan 

refleksi bersama kolaborator untuk menjadi acuan dalam peningkatan kualitas 
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pembelajaran pada siklus berikutnya yaitu siklus III. Adapun refleksi hasil dari 

pelaksanaan siklus II sebagai berikut : 

4.1.3.4.1 Keterampilan guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus II, Skor yang 

diperoleh mencapai 29 dan termasuk dalam kriteria sangat baik dan untuk siklus 

selanjutnya diharapkan adanya peningkatan dari keterampilan guru lebih baik 

dari siklus sebelumnya. Adapun kekurangan dalam keterampilan guru di siklus II 

yang perlu menjadi masukan untuk siklus berikutnya dan perlu diperbaiki antara 

lain : 

a. Guru belum membimbing siswa untuk melakukan doa secara klasikal. 

b. Guru belum menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang hendak 

dilaksanakan bersama siswa beserta alokasi waktunya. 

c. Guru belum memperhatikan kondisi siswa, masih terlalu fokus dalam materi 

yang diajarkan. 

d. Guru belum memberikan acuan dalam menjawab karena terkesan siswa 

masih banyak yang merasa kesulitan dalam menjawab dan kurang 

termotivasi untuk menjawab pertanyan yang disampaikan dikelas. 

e. Guru belum menutup kegiatan diskusi dengan memberikan timbal balik atas 

jawaban siswa. 

f. Guru belum mempersilahkan siswa untuk mengutarakan kesulitan dalam 

memperlajari materi yang diajarkan sehingga belum mengetahui kesulitan 

siswa. 

g. Guru belum memberikan umpan balik dan tindak lanjut pada siswa. 
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4.1.3.4.2 Aktivitas siswa 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dari hasil observasi pada 

siklus II memperoleh skor 17,6 yang termasuk dalam kriteria baik, walaupun skor 

siklus II sudah mengalami peningkatan dari siklus I yang memiliki skor 14,5 

namun masih belum memenuhi indikator keberhasilan aktivitas siswa sehingga 

diperlukan adanya perbaikan aktivitas siswa untuk siklus III. Adapun yang perlu 

diperbaiki dari aktivitas siswa pada siklus II antara lain : 

a. Sebagian siswa masih belum mencatat hal-hal penting yang disampaikan 

guru. 

b. Siswa masih belum berani untuk memberikan tanggapan ketika kelompok 

lain mempresentasikan hasilnya. 

c. Sebagian siswa masih belum berani menyampaikan pertanyaan apabila ada 

hal yang masih belum dimengerti siswa. 

d. Mayoritas siswa tidak mengucapkan terima kasih saat mendapatkan 

penghargaan dari guru. 

e. Siswa masih banyak yang belum berani berpendapat untuk dijadikan 

kesimpulan pada akhir pembelajaran. 

4.1.3.4.3 Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus II menunjukkan 

peningkatan dari pada hasil belajar prasiklus dan  siklus I. Kentuntasan klasikal 

siklus II mencapai 78,6% dengan nilai terendah 60, tertinggi 96 dan nilai rata-rata 

78,3 namun masih diperlukan peningkatan pada siklus III untuk mencapai 

indikator keberhasilan, salah satunya yaitu ketutansan klasikal ≥ 80% dari 
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seluruh siswa kelas V C SD Islam Hidayatullah Kota Semarang, dengan 

ketuntasan belajar individu  ≥ 70 (KKM). 

Hasil belajar afektif dan psikomotor juga menunjukkan peningkatan, dari 

ranah afektif semula mendapatkan skor 7,2 meningkat menjadi 7,7. Namun masih 

kurangnya parisipasi siswa dalam kepercayaan diri, dan keaktifan siswa untuk 

ingin tahu perlu mendapatkan perbaikan. Pada ranah psikomotor, yang 

sebelumnya mendapatkan skor 7 telah meningkat menjadi 8,6 pada siklus II. 

Hasil belajar ranah psikomotor juga masih terdapat kurang dalam deskriptor 

siswa mencatat hal-hal penting yang juga patut untuk mendapatkan perbaikan 

pada siklus selanjutnya. 

Adapun data dari pelaksanaan siklus II dapat diperjelas sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Data Hasil Pelaksanaan Siklus II 

 

Pencapaian Siklus II 

Keterampilan Guru 29 

Aktivitas Siswa 17,6 

Ketuntasan Klasikal  78,6% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keterampilan guru pada 

siklus II mencapai skor 29 dengan kriteria sangat baik, aktivitas siswa mencapai 

skor 17,6 dengan kriteria baik, dan hasil belajar siswa secara klasikal yang 

mencapai 78,6%. Hasil pencapaian siklus II yang terdiri dari keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar masih belum mencapai indikator keberhasilan 
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yang telah direncanakan peneliti, sehingga diperlukan perbaikan pada ketiga 

aspek tersebut pada siklus III untuk mencapai indikator keberhasilan. 

4.1.3.5 Perbaikan 

 Berdasarkan data yang telah peneliti dari pelaksanaan siklus II, maka 

peneliti perlu melaksanakan perbaikan agar mencapai indikator keberhasilan 

yang telah peneliti rencanakan pada siklus III. Adapun perbaikan yang perlu 

peneliti lakukan untuk siklus III antara lain: 

4.1.3.5.1 Keterampilan Guru 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

pada siklus III antara lain: 

a. Guru perlu membimbing siswa untuk melakukan doa secara klasikal. 

b. Guru harus menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang hendak 

dilaksanakan bersama siswa beserta alokasi waktunya pada awal 

pembelajaran. 

c. Guru harus memperhatikan kondisi siswa sehingga dapat memberikan 

pengawasan pada siswa 

d. Guru sebaiknya memberikan acuan dalam menjawab karena terkesan siswa 

masih banyak yang merasa kesulitan dalam menjawab dan kurang 

termotivasi untuk menjawab pertanyan yang disampaikan dikelas. 

e. Guru perlu menutup kegiatan diskusi dengan memberikan timbal balik atas 

jawaban siswa. 

f. Guru perlu mempersilahkan siswa untuk mengutarakan kesulitan dalam 

memperlajari materi yang diajarkan sehingga dapat mengetahui kesulitan 



152 
 

 

 

siswa. 

g. Guru pelu memberikan umpan balik dan tindak lanjut yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan pada siswa. 

4.1.3.5.2 Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa pada 

siklus III antara lain: 

a. Guru perlu memberikan arahan pada siswa untuk mencatat hal-hal penting 

yang disampaikan guru. 

b. Guru seharusnya lebih memotivasi siswa untuk berani mengutarakan 

pendapat dan tanggapan didalam kelompok pada saat diskusi maupun pada 

kelompok lain pada saat penyajian hasi diskusi. 

c. Guru perlu lebih terampil dalam menarik minat dan motivasi siswa agar rasa 

ingin tahu siswa berkembang dan berani menyampaikan pertanyaan apabila 

ada hal yang masih belum dimengerti siswa. 

f. Guru dapat memberikan contoh dan nasehat pada siswa agar mengucapkan 

terima kasih saat mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari gurunya 

sendiri. 

g. Guru harus lebih komunikatif agar siswa dapat tertarik dan berani 

berpendapat untuk dijadikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. 

4.1.2.5.3 Hasil Belajar Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada siklus III antara lain: 

a. Guru perlu menjelaskan materi dengan memperhatikan kondisi dan keaadaan 
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siswa dan memberikan pengewasan agar siswa tetap fokus pada penjelasan 

guru sehingga seluruh siswa mampu memahami materi yang diajarkan. 

b. Meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus III sehingga 

dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 

c. Lebih mengarahkan siswa dan memotivasi untuk tampil percaya diri dan 

membimbing siswa untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru. 

4.1.4  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1 Perencanaan  

 Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus III sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus III mata pelajaran IPS 

kelas V dengan Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan Kompetensi Dasar 2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa Powerpoint tentang 

tokoh proklamasi dan cara menghargai tokoh proklamasi. 

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

e. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar afektif dan psikomotor dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) dengan 

media Powerpoint. 
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f. Mempersiapkan catatan lapangan untuk mengamati jalannya proses 

pembelajaran IPS pelaksanaan siklus III. 

4.1.4.2 Pelaksanaan Siklus III 

 Siklus III ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) melalui media Powerpoint pada mata pelajaran IPS  

kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang pada: 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 8 April 2014 

Waktu Pembelajaran : 2 x 35 menit 

Pukul  : 08.25-09.35 WIB 

Materi : Tokoh-tokoh proklamasi dan cara menghargai jasa tokoh 

proklamasi. 

 Adapun uraian kegiatan pembelajaran pelaksanaan siklus III adalah 

sebagai berikut: 

4.1.4.2.1  Prakegiatan  

Sebelum kegiatan awal dimulai, guru mempersiapkan media pembelajaran 

yang digunakan, yaitu Powerpoint dengan materi tokoh-tokoh proklamasi dan 

cara menghargai jasa took proklamasi. Semua siswa termasuk anak yang rajin dan 

rapi, hal ini terlihat dengan mereka sudah berada dalam kelas dan duduk rapi di 

mejanya masing-masing. Semua sudah terlihat tertib di siklus III ini. Kemudian 

guru mengucapkan salam, guru mengucapkan salam, dan siswa secara serentak 

menjawab salam. Guru bersama-sama dengan siswa membaca doa agar mendapat 

kemudahan dalam pembelajaran. Selanjutnya guru bertanya “Bagaimana kabar 

kalian pagi hari ini?” Siswa serentak menjawab menjawab “Alhamdulillah, luar 
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biasa, Allahu akbar” Selanjutnya, guru memberitahukan materi yang akan 

dipelajari pada siswa yaitu materi mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

peristiwa proklamasi dan cara menghargai jasa para tokoh proklamasi, guru juga 

meminta siswa untuk memperhatikan materi yang disampaikan pada pertemuan 

tersebut dengan sungguh-sungguh. 

4.1.4.2.2 Kegiatan awal 

Guru melaksanakan apersepsi dengan bertanya tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru bertanya “Pada pembelajaran yang 

lalu kita telah mempelajari peristiwa perumusan naskah proklamasi dan detik-

detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang bapak ingin bertanya 

dimanakah tempat dilakukannya proklamasi kemerdekaan?” Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan bersamaan “Dikediaman sukarno, jalan pegangsaan timur 

no 56” Kemudian guru betanya lagi “Pukul berapakah proklamasi dilakukan?” 

Siswa menjawab dengan mengacungkan tangan “Pukul 10 pagi, pak”. Guru lalu 

memberikan timbal balik pada siswa “Iya, tepat sekali, kemarin kita mempelajari 

tentang perumusan proklamasi, dan detik-detik proklamasi. Selanjutnya, hari ini 

kita akan mempelajari tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi dan 

bagaimana cara kita untuk menghargai jasa para pejuang proklamasi tersebut, 

dengan mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat meneladani sifat tokoh 

dan dapat menghargai jasa para pahlawan”.  

Setelah itu siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, yaitu siswa agar dapat mnyebutkan tokoh-tokoh proklamasi, 

mendiskripsikan peran tokoh dalam peristiwa proklamasi dan siswa dapat 
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menyimpulkan cara menghargai jada tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. 

Selanjutnya guru memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar dan bersungguh-

sungguh dalam memperhatikan materi. Guru “kalian harus bersungguh-sungguh 

dalam mempelajari materi kali ini agar kalian dapat meneladani tokoh proklamasi 

dan mengetahui bagaimana menghargai para tokoh proklamasi sehingga nilai 

kalian dapat baik.” 

4.1.4.2.3 Kegiatan Inti 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit, yang terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Guru meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok pada 

pertemuan kemarin dan duduk dengan menyesuaikan kelompok masing-masing 

sebelum memperhatikan penejelasan guru. siswa mengelompok dengan satu 

kelompoknya sekitar 4-5 orang siswa pada tiap masing-masing kelompoknya. 

dan pada pengelompokan siswa, siswa juga tidak lupa diminta untuk mengatur 

tempat duduknya agar rapi dan tertib. 

Setelah itu, guru menyajikan slide pertama Powerpoint gambar peristiwa 

proklamasi sebagai pembukaan dan bertanya pada siswa “Siapakah yang berjasa 

dan berada dalam peristiwa tersebut?” siswa menjawab dengan jawaban yang 

beraneka macam, “iya ada banyak ya, ada Ir.Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad 

Subardjo dan lain-lain, nah siapa yang tahu peran dari tokoh-tokoh tersebut?” 

Sebagian siswa diam, dan beberapa siswa mengacungkan tangan dan menjawab 

“Ir. Sukarno, Moh. Hatta, dan Ahmad subardjo merumuskan naskah proklamasi 
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pak” guru pun memberi tanggapan terhadap jawaban siswa “Iya benar sekali, 

namun masih banyak peran-peran dari tokoh yang perlu kita ketahui”. 

b. Elaborasi 

Guru mulai menjelaskan materi tentang tokoh proklamasi dan cara 

menghargai jasa tokoh proklamasi dengan bantuan media Powerpoint, dan siswa 

mendengarkan dengan perhatian dan guru pada siklus III ini memberikan 

pengwasan pada siswa agar selalu focus pada materi. Penjelaskan dimulai dari 

menyebutkan tokoh proklamasi bersama dengan siswa, kemudian guru 

menampilakan video yang disisipkan dalam Powerpoint yaitu video tentang tokoh 

proklamasi Ir. Sukarno, guru selanjutnya menjelskan tokoh proklamasi dengan 

berbagai peran penting dalam terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa 

Indonesia dan penjelasan guru menjelaskan bagaimana cara menghargai jasa para 

tokoh proklamasi kemerdekaan, kemudian guru bertanya pada siswa apakah ada 

hal yang ingin ditanyakan, dan siswa mengacungkan tangan dan bertanya. Guru 

pun menjawab pertanyaan siswa satu-persatu dengan melibatkan siswa dalam 

menjawab setiap pertanyaan dari temannya. 

Setelah siswa sudah memahami materi dan tidak ada pertanyaan lagi, maka 

guru membagikan LKS yang harus dikerjakan perkelompok. Guru mengawasi 

jalannya diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok siswa,siswa terlihat antusias 

dalam mengerjakan LKS walaupun sedikit gaduh, guru selalu membimbing siswa 

dalam mengerjakan LKS dan memberikan arahan pada siswa yang masih merasa 

kesulitan. Secara umum, siswa sudah cukup antusias dan aktif dalam mengerjakan 

LKS, terbukti semua kelompok dapat mengerjakan LKS dengan tepat waktu dan 
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dapat saling berkerja sama antara satu anggota dalam kelompok. Setelah 

kelompok siswa selesai mengerjakan, kelompok siswa diminta membacakan hasil 

kelompoknya didepan kelas, beberapa siswa dengan semangat langsung 

mengacungkan tangan dan siap membacakan hasil pekerjaan kelompoknyta 

didepan kelas.Guru pada penyampaian hasil diskusi kelompok di depan kelas 

memberikan pengawasan dan menjaga ketertiban siswa yang tidak maju didepan 

kelas, penyampaian siswa didepan kelas sudah cukup lantang dan keras. Guru 

memberikan motivasi bersama siswa lainya dengan tepuk tangan, dan guru 

meminta siswa lain menanggapi, beberapa siswa sudah tampak berani 

memberikan tanggapan walaupun masih belum semua siswa berani memberikan 

tanggapan dari penyamapaian hasil kerja kelompom didepan kelas. Guru pun 

melanjutkan pada kelompok lainnya untuk menyampaikan hasil dan diikuti tepuk 

tangan dari siswa. Setelah penyampaian hasil pekerjaan kelompok guru 

memberikan timbal balik dan menanggapi hasil penyajian kelompok didepan 

kelas. Selanjutnya, guru meminta siswa mengumpulkan hasil pekerjaan 

kelompoknya.  

Guru meminta siswa kembali fokus kembali ke depan kelas, karena guru 

akan melaksanakan permainan akademik seperti pada 2 pertemuan kemarin, 

dimana setiap siswa dari tiap kelompok akan ditandingkan pada satu meja dimana 

siswa yang berada dimeja tersebut terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda. 

Guru menggil nama siswa pada tiap-tiap kelompok untuk ditandingkan dengan 

perwakilan kelompok lain yang sama atau hampir sama tingkat akademiknya. 

Setelah siswa duduk pada meja permaian dengan tertib, guru membagikan 
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soal pada tiap meja soal, setiap siswa secara berurutan mengambil soal, dan 

membacakannya lalu menjawab, jika siswa dalam satu meja punya jawaban lain 

boleh ikut menjawab, begitu seterusnya. susasana dalam kelas mulai gaduh dan 

bersemangat karena siswa menjalankan permainan dengan antusias dan gembira, 

guru selalu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan permainan. Guru 

memberikan batasan waktu pada siswa dalam melksanakan permainan. Suasana 

belajar menjadi menantang dan menyenangkan bagi siswa. Setiap Siswa 

semangat untuk menjawab pertanyaan yang didapat dengan benar untuk 

memperoleh skor yang tertinggi. Selesai permainan, siswa bersama-sama 

mwnghitung perolehan benar dan salah dari pertanyaan yang telah dijawab. Guru 

bersama siswa kemudian menghitung skor yang didapat pada tiap kelompok. 

seteleh perhitungan skor, mereka kembali lagi ke kelompok semula, yaitu 

kelompok diskusi mereka masing-masing. Guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh penghargaan, dalam siklus III ada tiga kelompok yaitu kelompok 2 

memperoleh skor 50 sebagai kelompok super, kelompok 3 memperoleh skor 45 

sebagai kelompok sangat baik, dan kelompok 5 memperoleh skor 40 sebagai 

kelompok baik. 

c. Konfirmasi  

Setelah guru mengitung skor dan mendapatkan kelompok pemenang, 

maka guru memberikan penghargaan pada kelompok dengan memberikan 

penghargaan kelompok baik, kelompok sangat baik dan yang paling baik 

mendapatkan kelompok super. Kelompok siswa yang memenangkan permainan 

maju kedepan kelas untuk mendapatkan reward yang telah disiapkan guru, Para 
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siswa terlihat sangat senang menerima reward dan mengucapkan terimakasih, 

siswa lain bertepuk tangan  memberi selamat pada temannya. 

Tabel 4.15 

Hasil permainan akademik siklus III  

 

No. Kelompok Nilai rata-rata Predikat 

1 Kelompok 1 37,5 - 

2 Kelompok 2 50 Tim Super 

3 Kelompok 3 45 Tim Sangat Baik 

4 Kelompok 4 27,5 - 

5 Kelompok 5 40 Tim Baik 

6 Kelompok 6 13,75 - 

7 Kelompok 7 16,25 - 

 

Setelah guru membagikan reward kepada kelompok, guru bertanya kepada 

siswa apakah ada materi yang masih sulit untuk mereka pahami dalam 

pembelajaran kali ini, beberapa siswa sudah berani bertanya, dan guru 

memberikan jawaban pada pertanyaan siswa. Setelah tidak ada pertanyaan lagi, 

guru menganggap siswa sudah mengerti mengenai materi tentang tokoh 

proklamasi dan cara menghargai jasa tokoh proklamasi. Setelah itu guru 

menyimpulkan pembelajaran bersama siswa. 

4.1.4.2.4 Kegiatan akhir  

Pada kegiatan akhir ini meliputi kegiatan evaluasi, pemberian motivasi dan 

tindak lanjut. Guru membagikan lembar evaluasi yang terdiri dari 5 soal pilihan 

ganda dan 2 soal isian dan meminta siswa mengerjakan secara individu. guru 
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mengawasi siswa dalam mengerjakan soal evaluasi, guru memberikan waktu yang 

cukup kepada siswa untuk menjawab soal evaluasi. Setelah waktu yang ditentukan 

habis, siswa mengumpulkan pekerjaanya dengan tertib. Guru menutup pelajaran 

dengan memberikaan motivasi dan timbal balik dengan memotivasi siswa dan 

meminta siswa untuk tetap belajar rajin dirumah, selanjutnya guru mengakhiri 

pembelajaran dengan memberikan salam yang dijawab serentak oleh siswa. 

4.1.4.3 Hasil Observasi Pelaksanaan Siklus III 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh kolaborator yaitu guru kelas V C SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang. Adapun kegiatan observasi dalam 

pelaksanaan siklus III terdiri dari: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model pembelajaran 

TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media Powerpoint. 

b. Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran  IPS  dengan 

kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model pembelajaran 

TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan media Powerpoint. 

c. Melakukan pengamatan hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotor 

dalam pembelajaran IPS dengan kompetensi dasar 2.3. menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan menggunakan 

media Powerpoint. 
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4.1.4.3.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus III 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus III dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

menggunakan media Powerpoint diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No Indikator 

Skala penilaian 

yang tampak 
Skor 

1 2 3 4 

1.  Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran dan mempersiapkan sarana yang 

diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. (keterampilan membuka pem-

belajaran) 

    4 

2. Melakukan kegiatan awal pembelajaran 

(keterampilan membuka pembelajaran, kete-

rampilan bertanya) 

    3 

3. Menyampaikan materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. menggunakan media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan me-

lakukan variasi) 

    4 

4. Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan 

pada siswa berkaitan dengan materi KD 2.3. 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan 

bertanya) 

    3 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya. (team) (keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil dan keterampilan 

memberi penguatan) 

    4 

6. Melakukan turnamen   dimana mengelompokkan 

siswa yang homogen dari setiap kelompok untuk 

ditandingkan (turnamen). (keterampilan mela-

    4 
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kukan variasi)  

7. Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, guru 

menyampaikan permainan akademik dan 

mengkondisikan pada permainan. (keterampilan 

melakukan variasi dan keterampilan mengelola 

kelas) 

    4 

8. Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang 

dialami siswa (keterampilan pembelajaran per-

seorangan) 

    3 

9. Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan 

(keterampilan menutup pembelajaran) 
    3 

Jumlah skor total 32 

Kriteria skala penilaian 
Sangat 

Baik 

(Lampiran hal. 329) 

Berdasarkan  pada  tabel 4.16 mengenai data hasil observasi keterampilan 

guru siklus III diatas, terdapat 9 indikator keterampilan guru yang diamati dalam 

proses pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team 

Games Tournament) menggunakan media Powerpoint siklus III yang 

memperoleh hasil bahwa berdasarkan indikator diatas, skor keterampilan guru 

yang dicapai adalah 32 yang termasuk dalam kriteria skala penilaian sangat baik. 

Penjelasan  secara rinci tiap indikator  keterampilan guru akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan 

membuka pembelajaran) 

Guru pada indikator keterampilan guru mempersiapkan peserta didik 
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untuk mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan sarana yang diperlukan 

mendapatkan skor 4 dari 4 deskriptor yang telah dilaksanakan oleh guru, hal 

ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan seluruh 

deskriptor yang ada, yang dibuktikan dengan guru telah menyampaikan 

salam, membimbing doa,  mengkondisikan kelas, mempersiapkan media dan 

soal untuk game. 

2. Melakukan kegiatan awal pembelajaran (keterampilan membuka pembe-

lajaran, keterampilan bertanya) 

Guru pada indikator keterampilan guru melakukan kegiatan awal 

memperoleh skor 3, yang berarti dari 4 dekriptor telah melakukan 3 

deskriptor yang dibuktikan dengan guru telah melakukan apresepsi, 

menyampaikan materi yang akan dipelajari, dan menyampaikan tujuan yang 

hendak dicapai pada siswa, dan deskriptor yang belum dilaksanakan guru 

yaitu menyampaikan langkah pembelajaran yang hendak dilaksanakan pada 

kegiatan pembelajaran. 

3. Menyampaikan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan menggunakan media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan melakukan variasi) 

Pencapaian indikator keterampilan guru menyampaikan materi 

menggunakan media Powerpoint ini guru memperoleh skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan guru telah melaksanakan semua deskriptor yang terdiri 

dari 4 deskriptor. Deskriptor yang telah guru lakukan antara lain menjelaskan 

materi, menjelaskan dengan menggunakan media Powerpoint, memberi 
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kesempatan siswa untuk merespon penjelasan guru dan menjelaskan dengan 

memperhatikan kondisi siswa, guru telah melakukan deskriptor ini dan siswa 

lebih fokus pada penjelasan guru dan tidak berbuat gaduh. 

4. Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan pada siswa berkaitan dengan 

materi KD 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. (keterampilan bertanya) 

Guru mendapatkan skor 3 pada indikator ini dengan telah tampak 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor diantaranya, mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas dan singkat, memberikan waktu pada siswa untuk 

berfikir, dan pertanyaan ditujukan pada seluruh kelas, dan deskriptor yang 

belum tampak adalah memberi acuan siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. (team) 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan keterampilan 

memberi penguatan) 

Guru pada indikator keterampilan guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan kelompoknya telah melaksanakan semua deskriptor 

sehingga memperoleh skor 4. Hal tersebut ditunjukkan dengan guru 

mengatur jumlah siswa dan posisi duduk siswa dalam kelompok untuk 

menjaga ketertiban kelas selama siswa berdiskusi, memusatkan perhatian 

pada siswa dengan memperjelas permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, 

guru juga memberikan pengawasan pada siswa untuk meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kelompok. Selanjutnya guru menutup diskusi yang 
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mencakup memberikan timbal balik dari persoalan tentang materi yang 

diajarkan. 

6. Melakukan turnamen dimana mengelompokkan siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk ditandingkan (turnamen). (keterampilan melakukan 

variasi) 

Guru telah melakukan semua deskriptor yang terdapat pada indikator, 

diantaranya membentuk kelompok homogen yang disesuaikan dengan 

tingkat akademik siswa untuk dipertandingkan, guru juga telah membentuk 

kelompok dengan cepat, guru selalu melakukan pengarahan terhadap siswa 

dalam pembentukan kelompok homogen, pengarahan yang dilakukan guru 

seperti meminta siswa untuk duduk dengan tertib dan rapi, tidak gaduh, dan 

lain-lain. 

7. Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, guru menyampaikan permainan 

akademik dan mengkondisikan pada permainan. (keterampilan melakukan 

variasi dan keterampilan mengelola kelas) 

Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan akademik siswa, guru 

menyampaikan permainan akademik dan mengkondisikan siswa pada 

permainan. Pada indikator ini guru melaksanakan 4 deskriptor sehingga pada 

indikator ini guru memperoleh skor 4. Deskriptor yang telah dilakukan guru 

antara lain memberitahukan peraturan dari permainan yang akan dilakukan 

dalam memberitahukan aturan guru memfokuskan siswa untuk 

mendengarkan penjelasan dari peraturan yang disampaikan guru, 

mengungkapkan reward bagi tim yang memenangkan permainan, 
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memelihara kegiatan permainan agar berjalan dengan lancar dan guru selalu 

memberikan pengawasan terhadap tingkah laku siswa agar pelaksanaan 

permainan menjadi efektif dan efisien. 

8. Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

Guru mendapatkan skor 3 pada indikator ini yang terbukti dari 4 

deskriptor guru telah melakukan 3 deskriptor yaitu guru berinteraksi dengan 

siswa tentang materi yang telah dipelajari, mempersilahkan siswa untuk 

memberikan tanggapan dari permasalahan yang muncul, dan memberikan 

jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang disampaikan siswa. Dalam 

indikator ini guru mempersilahkan siswa untuk menyampaikan kesulitan 

yang dialami adalah deskriptor belum dilakukan oleh guru 

9. Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan (keterampilan menutup 

pembelajaran) 

Indikator menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan ini guru 

telah tampak melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang ada sehingga 

memperoleh skor 3, terbukti pada indikator ini guru telah member umpan 

balik pada siswa, menyimpulakan kegiatan pembelajaran siklus II, dan 

memberikan soal evaluasi, untuk deskriptor memberikan tindak lanjut yang 

sesuai dengan materi belum dilakukan oleh guru. 

Berikut ini disajikan diagram data hasil pengamatan keterampilan 

guru siklus II: 
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Diagram 4.11 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

4.1.4.3.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus III, dipaparkan dalam tiap 

indikator pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

(Team Games Tournament) menggunakan media Powerpoint sehingga 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Data hasil observasi aktivitas siswa siklus III 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

deskriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pembelajaran 

(Emosional 

activites dan 

Mental activities) 

28 28 22 28 112 106 3,8 
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2. Memperhatikan 

penyajian materi kd 

2.3. menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

dengan media 

Powerpoint dan 

mendengarkan 

penjelasan yang 

diberikan guru 

(Visual activities 

dan Listening 

activities) 

28 20 27 14 112 89 3,2 

3. Berdiskusi dengan 

teman secara 

berkelompok (Oral 

activities, Writing 

activities) 

28 20 28 28 112 104 3,7 

4. Pemaparan hasil 

diskusi didepan 

kelas. (Oral 

activities) 

28 20 23 10 112 81 2,9 

5. Ikut dalam game 

antar kelompok 

(Motor activities, 

Mental 

activities,dan 

Emosional 

activites) 

28 24 28 28 112 108 3,8 

6. Mendapat 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

mendapatkan rata-

rata tim 40 

mendapat predikat 

28 20 12 23 112 83 2,9 
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Tim Baik, skor 45 

mendapat predikat 

Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 

mendapat predikat 

Tim Super. 

(Emosional 

activites) 

7. Menyimpulkan hasil 

kegiatan 

pembelajaran (Oral 

activities, Mental 

activities, Writing 

activities) 

8 11 28 18 112 65 2,3 

Jumlah 636 22,7 

Kriteria Sangat Baik 

(Lampiran hal. 335) 

Berdasarkan tabel 4.17 mengenai aktivitas siswa siklus III di atas, dapat 

dilihat bahwa jumlah skor aktivitas siswa yang diperoleh seluruh siswa di kelas 

V C adalah 636 dan total skor rata-rata 22,71 termasuk dalam kriteria sangat 

baik. Dalam perolehan skor pada tiap-tiap indikator akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran (Emosional activites 

dan Mental activities)  

Indikator aktivitas siswa mempersiapkan diri sebelum menerima 

pembelajaran ini mendapatkan jumlah skor 106 rata-rata 3,78 yang berasal dari 

pelaksanaan 4 deskriptor yang telah dilakukan siswa. Pada deskriptor siswa 

sudah berada dalam kelas, siswa berdoa dan siswa duduk rapi dilakukan oleh 
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seluruh siswa dengan bimbingan guru sebelum paara siswa menerima pelajaran, 

untuk deskriptor siswa menyiapkan alat-alat pembelajaran yang diperlukan 

dilakukan oleh 22 siswa, karena masih ada 6 siswa yang belum mengeluarkan 

buku dan alat tulis mereka.   

2. Memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media Powerpoint dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (Visual activities dan 

Listening activities) 

Indikator memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media 

Powerpoint dan mendengarkan penjelasan yang diberikan guru memperoleh 

jumlah skor 89 dengan rata-rata skor 3,18, yang terlihat dari 4 deskriptor, 

deskriptor 1 yaitu siswa memperhatikan media Powerpoint atau penjelasan 

guru dengan tenang dan sungguh-sungguh telah dilakukan seluruh siswa dan 

guru selalu memberikan pengawasan dan nasehat pada siswa agar selalu 

bersungguh-sungguh. Untuk deskriptor 2 siswa mencatat hal-hal penting 

yang terdapat pada Powerpoint atau penjelasan dilakukan 20 siswa. 

Deskriptor 3 siswa menggapi pertanyaan yang diajukan guru dilakukan oleh 

27 siswa yang terlihat dari siswa yang bersemangat menanggapi pertanyaan 

guru dengan berbagai jawaban yang berbeda-beda. Deskriptor 4 yaitu siswa 

bertanya pada guru tantang hal yang belum jelas dilakukan oleh 14 siswa. 

3. Berdiskusi dengan teman secara berkelompok (Oral activities, Writing 

activities) 
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Indikator aktivitas siswa berdiskusi dengan teman secara 

berkelompok memperoleh jumlah skor 104 dengan skor rata-rata 3,71, yang 

berasal dari 4 deskriptor yang dilakukan oleh siswa, deskriptor siswa 

berpendapat saat berdiskusi dengan materi menghargai jasa dan peranan 

tokoh proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh 28 siswa, para siswa aktif 

dalam diskusi berkelompok dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru, 

dan guru juga berkeliling untuk mengawasi kinerja siswa dalam kelompok. 

Deskriptor siswa membaca materi saat melakukan pemecahan masalah 

dilakukan oleh 20 siswa dikarenakan masih ada siswa yang belum 

mengeluarkan buku pada saat kegiatan berkelompok. Deskriptor siswa mau 

mendengarkan pendapat dari teman dalam kelompok dan deskriptor siswa 

menanggapi pendapat teman dalam kelompok dilakukan oleh 28 siswa, 

terlihat dari seluruh siswa bersungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan 

tugas dengan tepat waktu dan disertai dengan pengawasan penuh oleh guru. 

4. Pemaparan hasil diskusi didepan kelas. (Oral activities) 

Indikator pemaparan hasil diskusi didepan kelas memperoleh skor 

rata-rata 2,89 dengan jumlah skor 81, yang terlihat dari deskriptor siswa 

menyelesaikan tugas tepat waktu dilakukan oleh seluruh kelompok siswa, 

deskriptor siswa maju kedepan menyampaikan hasil kelompoknya dilakukan 

oleh 5 kelompok atau 20 siswa, deskriptor siswa memperhatikan 

penyampaian hasil diskusi kelompok lain dilakukan 23 siswa karena masih 

ada siswa setelah mengerjakan tugas kelompoknya belum focus kedepan 

kelas untuk mendengarkan penyajian kelompok lain tapi sibuk bermain 
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dengan teman dalam kelompoknya. Dan pada deskriptor siswa memberikan 

tanggapan dari penyampaian hasil diskusi hanya dilakukan oleh 10 siswa. 

5. Ikut dalam game antar kelompok (Motor activities, Mental activities,dan 

Emosional activites) 

Indikator aktivitas siswa ikut dalam game antar kelompok memiliki 

rata-rata skor 3,86 dengan jumlah skor 108, terlihat pada deskriptor siswa 

berkelompok sesuai arahan guru, Hampir semua deskriptor dilakukan oleh 

seluruh siswa yaitu berjumlah 28 siswa, hanya pada deskriptor siswa 

memperhatikan penyampaian peraturan oleh guru siswa yang melakukan 

sejumlah 24 siswa dikarenakan siswa sudah mengetahui peraturannya dari 

siklus sebelumnya. 

6. Mendapat penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan rata-rata tim 40 

mendapat predikat Tim Baik, skor 45 mendapat predikat Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 mendapat predikat Tim Super. (Emosional activites) 

Indikator aktivitas siswa ini memperoleh skor rata-rata 2,9 dengan 

total jumlah skor 83. Hal ini dibuktikan pada deskriptor siswa 

memperhatikan pengumuman penghargaan yang diberikan guru dilakukan 

oleh seluruh siswa yaitu berjumlah 28 siswa dengan siswa merasa 

termotivasi untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Deskriptor siswa 

senang mendapat penghargaan hanya dilakukan oleh 20 orang siswa, 

deskriptor siswa mengucapkan terimakasih saat menerima penghargaan 

hanya dilakukan oleh 12 siswa karena masih ada siswa yang langsung duduk 

tanpa mengucapkan terimasih pada guru, deskriptor terakhir yaitu siswa lain 
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memberikan tepuk tangan selamat dilakukan oleh hamper seluruh siswa yaitu 

23 siswa. 

7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (Oral activities, Mental 

activities, Writing activities) 

Indikator aktivitas siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 2,32 dengan jumlah skor 65, yang ditunjukkan 

pada dekriptor siswa mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang kurang 

dipahami dalam hasil kegitan pembelajaran hanya dilakukan 8 siswa, 

deskriptor siswa berani berpendapat untuk dijadikan kesimpulan pada siklus 

III ini dilakukan hanya oleh 11 siswa, deskriptor siswa bersama guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran dilakukan seluruh siswa yaitu 

berjumlah 28 siswa dan deskriptor siswa mencatat informasi penting dalam 

kesimpulan dilakukan oleh 18 siswa. Pada indikator ini sudah terlihat siswa 

mempunyai keberanian siswa untuk bertanya, menanggapi serta memberikan 

pendapat karena sudah terjadi peningkatan dari pada siklus sebelumnya. 



175 
 

 

 

Diagram 4.12 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

4.1.4.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

 Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus III mengenai hasil belajar 

siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dalam proses 

pembelajaran IPS pada Kompetensi Dasar 2.3. Menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui penerapan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan media Powerpoint. 

Hasil belajar kognitif diperoleh dari data hasil evaluasi siswa dengan 

jumlah 5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. 
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Tabel 4.18 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif Siklus III 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 83,9 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 63 

4. Siswa Memenuhi KKM 27 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 1 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 96,4% 

(Lampiran hal. 337) 

Berdasarkan tabel diatas tentang data hasil belajar siswa siklus III dapat 

diketahui bahwa, siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang pada 

mata pelajaran IPS siklus III pada rata-rata kelas mendapatkan skor 83,9, dengan 

perolehan skor tinggi 100 dan skor terendahnya adalah 63. Dari hasil belajar 

siklus III, jumlah siswa yang telah memenuhi KKM berjumlah 27 siswa (96,4%) 

dan jumlah siswa yang belum memenuhi KKM berjumlah 1 siswa (3,6%). Pada 

siklus III terjadi peningkatan dari siklus-siklus sebelumnya dan hasilnya sudah 

mencapai indikator keberhasilan. 

 

Diagram 4.13 Ketuntasan Klasikal Siklus III 
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Selain hasil belajar ranah kognitif seperti yang telah dipaparkan di atas, 

berikut akan dijelaskan hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model TGT (Team Games Tournament) 

dengan media Powerpoint pada siklus III. 

Pada hasil belajar afektif akan dipaparkan sebagi berikut: 

Tabel 4.19 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus III 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

descriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1. Percaya Diri 27 14 20 10 112 71 2,5 

2. Saling Menghargai 28 28 24 28 112 108 3,8 

3. Kompetitif 28 28 25 15 112 96 3,2 

Jumlah 275 9,8 

Kriteria Baik 

(Lampiran hal. 339) 

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas, ada 3 indikator hasil belajar siswa 

ranah afektif yang diamati dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan media 

Powerpoint siklus III yang memperoleh hasil bahwa berdasarkan indikator diatas, 

skor yang dicapai adalah 9,8 yang termasuk dalam kriteria skala penilaian baik. 

Berikut penjelasan setiap aspek yang diamati dalam hasil belajar afektif. 

a. Percaya Diri 
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Indikator percaya diri dalam pembelajaran siklus III memperoleh skor 

rata-rata 2,5 dengan jumlah skornya 71 yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor 

siswa berani menyampaikan pendapat telah dilakukan oleh 27 siswa, untuk 

deskriptor siswa berani mengajukan pertanyaan dilakukan 14 siswa, deskriptor 

berpenampilan tenang ketika menyampaikan hasil didepan kelas dilakukan 20 

siswa ,dan deskriptor berani memberikan tanggapan pada kelompok lain 

dilakukan 10 siswa. Pada siklus sebagian besar siswa telah percaya diri untuk aktif 

dalam pembelajaran.  

b. Saling menghargai 

Indikator saling menghargai dalam pembelajaran siklus III memperoleh 

skor rata-rata 3,8 dengan jumlah skor yang didapat 108 yang terlihat dari 4 

deskriptor. Pada deskriptor siswa menerima perbedaan individu maupun 

kelompok lain saat berdiskusi, deskriptor siswa memberi kesempatan pada teman 

satu kelompok untuk ikut berpendapat, dan deskriptor siswa dapat bekerja sama 

memecahkan masalah yang diberikan guru dalam LKS telah dilaksanakan oleh 

seluruh siswa. Sedangkan deskriptor mengakui kelebihan orang lain dalam diskusi 

kelompok dilakukan oleh 24 siswa, karena terlihat 4 siswa yang lain kadang 

masih belum dapat menerima pedapat teman dalam satu kelompoknya. Pada 

siklus III secara umum, siswa telah mampu mengaplikasikan bagaimana cara 

menghargai temannya dengan baik. 

c. Kompetitif 

Indikator kompetitif dalam pembelajaran siklus III memperoleh skor rata-

rata 3,2 dengan jumlah skor yang didapat 96 yang terlihat dari 4 deskriptor. Pada 
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deskriptor siswa berani bersaing dengan kelompok lain untuk mendapatkan skor 

tinggi dalam permainan dan deskriptor siswa menunjukkan semangat dalam 

pelaksanaan permainan akademik dilakukan seluruh siswa, deskriptor siswa 

berusaha ingin maju dengan memperoleh skor maksimal dalam permainan telah 

dilakukan seluruh siswa dilakukan 25 siswa, sedangkan deskriptor siswa 

memiliki keinginan untuk tahu dengan bertanya kepada guru atau teman yang 

lebih paham dilakukan 15 siswa. Siswa sudah tampak bersemangat dan 

menunjukkan rasa bersaing yang tinggi dalam permainan akademik. 

 

 

 

 

 

Diagram 4.14 Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus III 

Sedangkan, hasil belajar ranah psikomotor pada siklus III dipapakan 

sebagi berikut: 

Tabel 4.20 

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor Siklus III 

 

No Indikator 

Jumlah siswa 

yang memenuhi 

deskriptor 
Skor 

maksimal 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

1 2 3 4 
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1. Persepsi 28 28 27 17 112 100 3,6 

2. Kesiapan 23 28 14 20 112 85 3,0 

3. Gerakan 

terbimbing 

28 20 28 23 112 99 3,5 

Jumlah 284 10,1 

Kriteria Baik 

(Lampiran hal. 341) 

Berdasarkan pada tabel 4.20 hasil belajar psikomotor, ada 3 indikator 

hasil belajar siswa ranah psikomotor yang diamati dalam proses pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 

menggunakan media Powerpoint siklus III yang memperoleh hasil bahwa 

berdasarkan indikator diatas, skor yang dicapai adalah 10,1 yang termasuk dalam 

kriteria skala penilaian baik. Berikut penjelasan setiap aspek yang diamati dalam 

hasil belajar psikomotor. 

a. Persepsi 

Indikator persepsi dalam pembelajaran siklus III memperoleh skor rata-

rata 3,6 dengan jumlah skornya 100 yang terlihat dari 4 deskriptor. Deskriptor 

siswa terampil dalam mengamati media Powerpoint dan deskriptor siswa 

mendengarkan penjelasan dari guru telah dilakukan seluruh siswa, deskriptor 

siswa menyampaikan pendapat dilakukan 28 siswa dan deskriptor siswa membaca 

materi dalam buku saat aktivitas diskusi kelompok dilakukan 17 siswa. 

b. Kesiapan 

Indikator kesiapan dalam pembelajaran siklus III memperoleh skor rata-

rata 3,0 dengan jumlah skor yang didapat 64 yang terlihat dari 4 deskriptor. Pada 
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deskriptor siswa mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

dilakukan 23 siswa, deskriptor siswa duduk dengan rapi pada awal pembelajaran 

telah dilakukan 28 siswa, deskriptor siswa mengangkat tangan ketika hendak 

bertanya dilakukan 14 siswa, deskriptor siswa mencatat hal penting dilakukan 20 

siswa. Terlihat adanya peningkatan dibandingkan siklus sebelumnya dalam 

indikator kesiapan siswa pada siklus ini. 

c. Gerakan terbimbing 

Indikator gerakan terbimbing dalam pembelajaran siklus III mendapatkan 

skor rata-rata 3,5 dengan jumlah skor yang didapat 99 yang terlihat dari 4 

deskriptor. Pada deskriptor siswa berkelompok sesuai arahan guru dan deskriptor 

siswa melakukan permainan akademik telah dilakukan oleh seluruh siswa, 

deskriptor siswa maju kedepan kelas menyampaikan hasil dilakukan 20 siswa, 

sedangkan deskriptor siswa bertepuk tangan dilakukan 23 siswa. Tampak pada 

indikator ini siswa sudah meningkat dari siklus-siklus sebelumnya. 

Diagram 4.15 Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor Siklus III 

4.1.4.4 Refleksi siklus III 

Setelah peneliti melaksanakan siklus III, maka didapatkan hasil yang 
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meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Peneliti melakukan 

refleksi bersama kolaborator untuk menjadi pertimbangan dalam perbaikan 

kualitas pembelajaran pada siklus III. Adapun refleksi hasil dari pelaksanaan 

siklus II sebagai berikut : 

4.1.4.4.1 Keterampilan guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus III, diperoleh 

skor 32 dan termasuk dalam kriteria sangat baik, Berdasarkan hasil  tersebut 

maka keterampilan guru pada siklus III telah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah direncanakan peneliti sebelumnya yaitu 28,5 ≤ skor ≤ 36. Namun pada 

siklus III masih terdapat kekurangan yaitu guru sebaiknya lebih aktif memotivasi 

siswa untuk aktif bertanya dalam kelas dan guru sebaiknya juga membimbing 

siswa dalam mencatat hal-hal penting dari materi yang disampaikan. 

4.1.4.4.2 Aktivitas siswa 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dari pada siklus III 

memperoleh skor 22,71 yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan 

hasil yang didapat tersebut maka aktivitas siswa pada siklus III telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah direncanakan peneliti yaitu 22,5 ≤ skor ≤ 28 

dengan kriteria sangat baik. Meskipun telah memenuhi indikator keberhasilan, 

masih terdapat kekurangan siklus III yaitu siswa masih belum berani memberikan 

tanggapan dan pertanyaan, hanya beberapa siswa saja yang sudah terlihat berani 

memberikan tanggapan dan pertanyaan. 

4.1.4.4.3 Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa siklus III pada ranah kognitif telah menunjukkan 
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peningkatan dari pada hasil belajar siklus sebelumnya. Kentuntasan belajar 

secara klasikal pada siklus III mencapai 96,4% dengan bukti bahwa dari 28 siswa 

kelas VC, 27 siswa telah dapat mencapai KKM (70) namun masih ada 1 siswa 

yang belum mencapai KKM dengan nilai 63. Hasil ketuntasan belajar secara 

klasikal siklus III jtelah mencapai indikator keberhasilan yang peneliti 

rencanakan yaitu mencapai ≥ 80% dari seluruh siswa kelas V C. Nilai terendah 

dan tertinggi pada siklus III adalah 63 dan 100 sedangkan  nilai rata-rata pada 

siklus ini adalah 83,9 meningkat dair siklus sebelumnya. 

 Hasil belajar afektif dan psikomotor juga menunjukkan adanya  

peningkatan dari siklus-siklus sebelumnya. Ranah afektif semula pada siklus I 

mendapatkan skor 7,2 meningkat menjadi 7,7 pada siklus II dan meningkat 

menjadi 9,6 pada siklus III. Namun masih kurangnya parisipasi siswa dalam 

kepercayaan diri, dan keaktifan siswa untuk ingin tahu perlu mendapatkan 

perbaikan. Hasil belajar ranah psikomotor, yang sebelumnya mendapatkan skor 7 

telah meningkat menjadi 8,6 pada siklus II. Pada ranah psikomotor masih 

terdapat kurang dalam deskriptor siswa mencatat hal-hal penting yang juga patut 

untuk mendapatkan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Adapun data dari pelaksanaan siklus III dapat diperjelas sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Data Hasil Pelaksanaan Siklus III 

 

Pencapaian Siklus III 

Keterampilan Guru 32 

Aktivitas Siswa 22,7 
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Ketuntasan Klasikal  96,4% 

  

 Berdasarkan tabel 4.21, dapat diketahui bahwa keterampilan guru pada 

siklus II mencapai skor 32 dengan kriteria sangat baik, aktivitas siswa mencapai 

skor 22,7 dengan kriteria sangat baik, dan hasil belajar siswa secara klasikal yang 

mencapai 96,4%. Hasil pencapaian siklus II yang terdiri dari keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar telah menunjukkan peningkatan dari siklus 

sebelumnya dan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan 

peneliti. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Pembahasan difokuskan pada hasil keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar IPS pada sitiap siklusnya. Proses pembelajaran IPS pada penelitian 

ini menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

media Powerpoint untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas VC SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Berikut ini deskripsi hasil observasi peningkatan keterampilan guru dari 

siklus I sampai siklus III: 

Tabel 4.22 

Peningkatan Keterampilan Guru 

 

No. Indikator 
Siklus 

Satu Dua Tiga 

1 Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dan 
3 3 4 
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mempersiapkan sarana yang diperlukan 

dalam materi menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

2 Melakukan kegiatan awal pembelajaran 2 3 3 

3 Menyampaikan materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. menggunakan media 

Powerpoint 

3 3 4 

4 Menyampaikan permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa berkaitan dengan 

materi KD 2.3. menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

2 3 3 

5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya. 
2 3 4 

6 Melakukan turnamen dimana 

mengelompokkan siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk ditandingkan 

3 4 4 

7 Setelah dikelompokkan sesuai kemampuan, 

guru menyampaikan permainan akademik 

dan mengkondisikan pada permainan. 

4 4 4 

8 Memberi tanggapan pada setiap kesulitan 

yang dialami siswa 
3 3 3 

9 Menutup pelajaran dan memberikan 

kesimpulan 
2 3 3 

Jumlah skor 24 29 32 

Rata-rata skor 2,7 3,2 3,6 

Kategori Baik 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru selama tiga siklus 

yang menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami peningkatan dari siklus I 

sampai pada siklus III. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 24 
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dengan kategori baik, meningkat menjadi 29 dengan kategori sangat baik pada 

siklus II. Kemudian, skor mencapai 32 dengan kategori sangat baik pada siklus 

III, sehingga guru telah mewujudkan indikator keterampilan mengajar dalam 

tindakannya dikelas. Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan 

suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan.(Rusman, 2012: 80) 

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan 

model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan media 

Powerpoint pada siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang yaitu: 

(a)mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan.; (b)melakukan kegiatan 

awal pembelajaran; (c)menyampaikan materi menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. menggunakan media Powerpoint; 

(d)menyampaikan permasalahan atau pertanyaan pada siswa berkaitan dengan 

materi KD 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan.; (e)membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya.; 

(f)melakukan turnamen dimana mengelompokkan siswa yang homogen dari setiap 

kelompok untuk ditandingkan(keterampilan; (g)setelah dikelompokkan sesuai 

kemampuan, guru menyampaikan permainan akademik dan mengkondisikan pada 

permainan.; (h)memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami siswa; dan  

(i)menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan. Keterampilan dasar mengajar 

tersebut sesuai dengan pendapat dari Rusman (2012: 80) keterampilan dasar 
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mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan 

ketrampilan mengajar., diantaranya: keterampilan membuka pelajaran (set 

Intruction Skills), keterampilan bertanya (Questioning Skills), keterampilan 

memberi penguatan (Reinforcement Skills), keterampilan mengadakan variasi 

(Variation Skills), keterampilan menjelaskan (Explaining Skills), keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, ketermpilan mengelola kelas, keterampilan 

pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup pelajaran. Berikut uraian 

hasil observasi peningkatan keterampilan guru dari siklus I sampai siklus III: 

4.2.1.1.1 Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) menyampaikan salam; (2) 

melakukan doa; (3) mengkondisikan kelas; (4) menyiapkan media dan soal game. 

Indikator ini baru mencapai skor 3 dengan melaksanakan 3 deskriptor pada siklus 

I dan dua, kemudian pada siklus III telah mencapai skor 4 dengan melaksanakan 4  

deskriptor. Hal tersebut dibuktikan dengan guru menyampaikan salam, melakukan 

doa, mengkondisikan kelas agar tertib, dan menyiapkan media dan soal game 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Deskriptor yang belum dilakukan 

guru di siklus I dan dua yaitu melakukan doa. Guru membina kesiapan awal siswa 

dengan meminta siswa mengkondisikan diri mereka untuk siap menerima 

pelajaran sesuai dengan pendapat Majid (2013: 287) yang menyatakan bahwa 

kesiapan disini mencakup kesiapan fisik dan mental. Dimana guru meminta siswa 
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mempersiapkan peralatan yang digunakan dan mempersiapakan mental siswa 

dengan mengajak memotivasi siswa. 

4.2.1.1.2 Melakukan kegiatan awal pembelajaran 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) melakukan apresepsi; (2) 

menyampaikan materi KD 2.3 menghargai jasa dan peranan tokoh proklamasi 

kemerdekaan; (3)menyampaikan tujuan pembelajaran ; (4) menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran. Berdasarkan data hasil penelitian pada 

keterampilan guru dalam melakukan kegiatan awal pembelajaran, skor yang 

didapat dari indikator ini telah meningkat dari siklus I sampai siklus III. Pada 

siklus I baru mencapai skor 2 dengan 2 deskriptor yang belum tampak yaitu 

menyampaikan tujuan dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Pada 

siklus II dan tiga, guru mendapatkan skor 3 dengan belum melakukan 1 deskriptor 

2 yaitu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Barnawi (2012: 226) yang menyatakan bahwa salah satu  kegiatan 

membuka pelajaran adalah dengan memberi acuan/struktur pelajaran dengan 

menunjukkan tujuan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, pokok 

persoalan yang kan dibahas, rencana kerja dan pembagian waktu. Belum 

terlaksananya deskriptor tersebut dikarena guru lebih fokus pada kegiatan 

apersepsi.  

Apersepsi yang diberikan guru adalah bertanya dan membimbing siswa 

untuk berani menyampaikan pendapat dan jawabannya. Sesuai dengan pendapat 

Majid (2013: 244) Dalam mengajukan pertanyaan diawal pelajaran pertanyaan 
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diajukan sebelum memulai penjelasan akan mengarahkan siswa dalam 

mengantisipasi isi pelajaran yang kan dipelajari. 

4.2.1.1.3 Menyampaikan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan menggunakan media Powerpoint 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) menjelaskan materi menghargai 

jasa dan peranan tokoh dalam proklamasi kemerdekaan yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran; (2) menjelasakan menggunakan media Powerpoint; (3) 

menjelaskan dengan memperhatikan kondisi siswa; (4) memberi kesempatan 

siswa untuk merespon penjelasan guru. Keterampilan guru yang dicapai dalam 

indikator ini dari siklus I sampai siklus III telah mengalami peningkatan. Pada 

siklus I dan dua, guru mendapat skor 3 dengan melakukan 3 deskriptor yaitu 

menjelaskan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam proklamasi 

kemerdekaan yang relevan dengan tujuan pembelajaran, menjelasakan 

menggunakan media Powerpoint, memberi kesempatan siswa untuk merespon 

penjelasan guru. Guru belum melakukan deskriptor menjelaskan dengan 

memperhatikan kondisi siswa. Pada siklus III, guru telah melakukan perbaikan 

sehingga mencapai skor 4 dengan melakukan seluruh deskriptor. Guru 

memperhatikan kondisi siswa dengan memberikan pengawasan dan teguran pada 

siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan agar tetap terjaga suasana 

kondusif dalam kelas.  

Guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa dan tidak 

menggunakan istilah sulit dalam memberikan penjelasan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Barnawi (2012: 223) penjelasan diberikan dengan bahasa yang mudah 
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dimengerti oleh peserta didik. Bahasa yang mudah dimengerti ialah bahasa yang 

lancar,tidak berbelit-belit, tidak menggunakan istilah teknis, tidak menggunkan 

ungkapan kabur, dan menggunakan tempo. 

Guru memberikan penekanan pada pokok pembahasan yang sesuai dengan 

pendapat Barnawi (2012: 224) yang menyatakan seringkali guru berbicara 

panjang lebar tetapi peserta didik tidak tahu inti dari maksud yang dibicarakan. 

Sehingga guru perlu membuat penekanan pokok-pokok yang sedang dibicarakan 

agar peserta didik paham dengan apa yang dibahas. 

4.2.1.1.4 Menyampaikan permasalahan atau pertanyaan pada siswa berkaitan 

dengan materi KD. 2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) mengungkapkan pertanyaan secara 

jelas dan singkat; (2) pemberian waktu berfikir pada siswa; (3) pertanyaan 

ditujukan kepada seluruh kelas; (4) Pemberian acuan dalam menjawab. 

Pencapaian indikator ini mengalami peningkatan. Pada siklus I guru memperoleh 

skor 2 dengan melaksanakan 2 deskriptor, sedangkap pada siklus II dan tiga 

mengalami peningkatan sehingga guru memproleh skor tiga dengan melakukan 3 

deskriptor. Deskriptor yang belum dilakukan guru yaitu pemberian acuan dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. Sesuai dengan komponen keterampilan bertanya 

menurut Rusman (2013: 83) yang salah satunya adalah pemberian acuan, dimana 

guru dapat memberikan acuan sebelum masuk pada jawaban yang diinginkan. 

4.2.1.1.5 Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. 
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Deskriptor pada indikator membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya adalah (1) mengatur pembentukan jumlah tiap kelompok dan 

mengatur posisi tempat duduk; (2) memusatkan perhatian pada siswa dengan 

memperjelas permasalahan; (3) member pengawasan pada siswa untuk 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok ; (4) menutup diskusi mencakup 

memberikan timbal balik dari persoalan tentang menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. Pada indikator ini mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I guru mendapat skor 2 

dengan melakukan 2 deskriptor, guru belum mengatur posisi duduk dan belum 

menutup diskusi dengan memberikan timbal balik dari persoalan yang dihadapi 

siswa. Pada siklus II guru mendapat skor 3 dengan melakukan 3 deskriptor, guru 

belum menutup diskusi dengan memberikan timbal balik pada siswa. Pada siklus 

III, guru telah melaksanakan semua deskriptor sehingga skor 4. Hal tersebut 

dibuktikan dengan guru telah mengatur pembentukan kelompok siswa sehingga 

proses diskusi siswa dapat berjalan efektif, guru juga memusatkan perhatian siswa 

dan membrikan pengawasa pada siswa, tidak lupa pada akhir diskusi guru 

memberikan timbal balik yang sesuai dengan permasalahan yang didapat siswa, 

sesuai dengan pendapat Rusman (2013: 89) yang menyebutkan salah satu 

komponen yang perlu dikusai guru dalam membimbing diskusi kelompok adalah 

menutup diskusi dengan membuat rangkuman hasil diskusi, menindak lanjuti hasil 

diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. 

Guru memberikan pengawasan pada siswa agar aktif dalam kelompoknya 

dengan memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan dorongan pada siswa 
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untuk aktif berpendapat sesuai dengan pendapat Barnawi (2012:232) yang 

menyatakan dalam diskusi biasanya didominasi oleh beberapa peserta didik saja. 

Sementara itu yang lain cenderung diam dan mendengarkan saja. Apabila terjadi 

demikian guru harus menanganinya dengan berbagai cara misalnya dengan 

mendorong peserta didik yang pendiam untuk mengemukakan pendapat, 

memberikan kesempatan secara bergilir, dan lain-lain. 

4.2.1.1.6 Melakukan turnamen dimana mengelompokkan siswa yang homogen 

dari setiap kelompok untuk ditandingkan. 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) membentuk kelompok homogen 

untuk ditandingkan; (2) membentuk kelompom dengan waktu yang singkat; (3) 

membentuk kelompok dengan meminimalisir kegaduhan; (4) melakukan arahan 

terhadap pembentukan kelompok homogen. Keterampilan guru dalam kegiatan 

melakukan turnamen dimana mengelompokkan siswa yang homogen dari setiap 

kelompok untuk ditandingkan dari siklus I sampai siklus III terjadi  peningkatan. 

Pada siklus I guru melakuakan 3 deskriptor sehingga mendapat skor 3, deskriptor 

yang belum tampak adalah membentuk kelompok dengan meminimalisair 

kegaduhan karena dalam pembentukan kelompok homogen terlihat masih banyak 

siswa yang ramai dan belum memperhatikan guru. Pada siklus II dan tiga, guru 

telah mencapai skor 4 dengan melakukan seluruh deskriptor, dibuktikan dengan 

guru membentuk kelompok homogen dengan waktu yang singkat, membentuk 

kelompok dengan meminimalisir kegaduhan, dan memberikan arahan terhadap 

pembentukan kelompok homogen. 
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Guru memberikan teguran pada siswa yang masih ramai dan masih belum 

memperhatikan dengan penuh intruksi pembentukan kelompok homogen dari 

guru sesuai dengan pendapat Rusman (2013: 90) menjelaskan dalam salah satu 

komponen keterampilan mengelola kelas terdapat keterampilan yang berhubungan 

dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti 

menunjukkan sikap tanggap, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk 

yang jeas, menegur bila siswa melakukan tindakan penyimpangan, dan memberi 

penguatan (reinforcement). 

4.2.1.1.7 Menyampaikan permainan akademik dan mengkondisikan pada 

permainan. 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1)memberitahukan peraturan pada 

permainan akademik; (2)mengungkapkan reward untuk pemenang; 

(3)memelihara kegiatan permainan agar berjalan lancar; (4)memberikan 

pengawasan terhadap tingkah laku siswa agar kondusif pada permainan. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan permainan akademik dan 

mengkondisikan pada permainan dari siklus I ke siklus III mendapatkan skor 4 

dengan melakukan semua deskriptor. ditunjukkan dengan guru  memberitahukan 

peraturan dari permainan yang akan dilakukan dalam memberitahukan aturan, 

guru memfokuskan siswa untuk mendengarkan penjelasan dari peraturan yang 

disampaikan guru, mengungkapkan reward bagi tim yang memenangkan 

permainan, memelihara kegiatan permainan agar berjalan dengan lancar dan guru 

selalu memberikan pengawasan terhadap tingkah laku siswa agar pelaksanaan 

permainan menjadi efektif dan efisien. 
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Guru mengadakan variasi yang berbeda dengan kegiatan biasanya, dimana 

guru menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) yang 

terdapat permainan akademik dalam kegiatan pembelajarannya agar siswa 

termotivasi sesuai dengan pendapat Majid(2013: 261) yang menyatakan 

melakukan kegiatan yang sama secara terus menerus bisa menimbulkan 

kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan biasanya 

cenderung akan mengganggu proses pembelajaran. Variasi adalah salah satu cara 

yang membuat siswa tetap konsentrasi dantermotivasi, sehingga kegiatan 

pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis, artinya selalu terjadi berbagai 

variasi dan inovasi.  

4.2.1.1.8 Memberi tanggapan pada setiap kesulitan yang dialami siswa. 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) berinteraksi dengan siswa tentang 

materi yang telah dipelajari; (2) mempersilahkan siswa untuk menyampaikan 

kesulitan terhadap materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan; (3)mempersilahkan siswa memberikan 

tanggapan dari permasalahan; (4)memberikan jawaban sesuai dengan 

permasalahan yang disampaiakan siswa. Pada indikator ini siklus I sampai siklus 

III memperoleh skor 3 dengan telah melakukan 3 deskriptor, deskriptor yang 

belum dilakukan mempersilahkan siswa untuk menyampaikan kesulitan terhadap 

materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

Guru mengajukan pertanyaan yeng menantang dan membuat siswa 

tertarik, hal ini sependapat dengan Darmadi (2009: 2) dengan mengajukan 
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pertanyaan yang menantang, peserta didik akan terangsang untuk berimajinasi 

serta mengembangkan gagasan-gagasan barunya. 

Guru berinteraksi dengan siswa tentang materi yang telah dipelajari, 

mempersilahkan siswa untuk memberikan tanggapan dari permasalahan yang 

muncul, dan memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang 

disampaikan siswa. Guru meminta peserta didik mengemukakan pendapat dan 

gagasannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Barnawi (2012: 237) 

Pembelajaran akan bermakna apabila guru mampu mengadakan pendekatan 

pribadi. pendekatan ini kan membuat hubungan yang memungkinkan peserta 

didik bebas mengemukakan pendapat atatu gagasannya. Cara yang bisa 

dilakukakn guru ialah mendengarkan pendapat siswa dengan penuh simpati, 

menunjukkan sikap saling pengertian, berusaha mengendalikan situasi agar 

peserta didik merasa aman dan lain sebagainya. 

4.2.1.1.9 Menutup pelajaran dan memberikan kesimpulan. 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) member umpan balik pada siswa; 

(2) menyimpulakan kegiatan pembelajaran tentang menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan; (3)memberikan soal evaluasi; (4) 

memberikan tindak lanjut. Indikator menutup pelajaran dan memberikan 

kesimpulan pada siklus sati mendapat skor 2 dengan melakukan 2 deskriptor, pada 

siklus II dan tiga mendapat skor 3 dengan melakukan 3 deskriptor, deskriptor 

yang belum dilakukan guru yaitu memberikan tindak lanjut. 

Guru memberikan tes evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan untuk 

mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa yang sesuai dengan pendapat Barnawi 
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(2012: 228) yang menyatakan pada akhir penggal kegiatan guru dapat 

mengevaluasi peserta didik dengan cara memberikan tugas. Tugas-tugas yang 

diberikan dapat berupa demontrasi, penerapan konsep pada konteks berbeda, 

ekpresi pendapat sendiri, dan Tanya jawab serta pengerjaan soal-soal latihan. 

Secara keseluruhan, keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan 

media Powerpoint telah mengalami peningkatan yang signifikan dari siklus I 

sampai siklus III. Kekurangan yang dijumpai dalam siklus I dan II telah dapat 

diperbaiki oleh guru dengan optimal. Keterampilan guru dalam menerapkan 

pemecahan masalah penelitian ini dalam kegiatan pembelajaran telah masuk 

dalam kategori sangat baik sehingga mempengaruhi terhadap aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa yang meningkat. 

Peningkatan keterampilan guru dari siklus I sampai siklus III kemudian 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.14 Peningkatan Keterampilan Guru 
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4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Menurut Sadirman (2011:100), aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling 

terkait. Sehubungan dengan hal itu,anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa 

perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir 

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

taraf berbuat. 

Hasil observasi peningkatan aktivitas siswa pada siklus I sampai siklus III 

dapat dilihat pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23 

Peningkatan Aktivitas Siswa 

 

No. Indikator 
Siklus 

1 2 3 

1 
Mempersiapkan diri sebelum menerima 

pelajaran 
2,5 2,7 3,8 

2 

Memperhatikan penyajian materi kd 2.3. 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan dengan 

media Powerpoint dan mendengarkan 

penjelasan yang diberikan guru 

1,6 2,2 3,2 

3 Berdiskusi dengan teman secara berkelompok 2,4 3,3 3,7 

4 Pemaparan hasil diskusi didepan kelas 1,0 1,9 2,9 

5 Ikut dalam game antar kelompok 3,8 3,8 3,8 

6 

Mendapat penghargaan kepada kelompok 

pemenang  yang mendapatkan rata-rata tim 

40 mendapat predikat Tim Baik, skor 45 

mendapat predikat Tim Sangat Baik, dan skor 

50 mendapat predikat Tim Super 

1,6 2,2 2,9 

7 Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 1,4 1,5 2,3 
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Berdasarkan tabel 4.21, aktivitas siswa mengalami peningkatan pada 

siklus I sampai siklus III.Aktivitas siswa pada siklus ini sesuai dengan pendapat 

Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara 

lain dapat digolongkan sebagai berikut: (a)Visual activities; (b) Oral activities; 

(c)Listening activities; (d)Writing activities; (e)Drawing activities; (f)Motor 

activities; (g)Mental activities; (h)Emotional activites. (Sardiman, 2011:101) 

Berikut ini adalah indikator aktivitas siswa pada proses pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

menggunakan media Powerpoint yang terdiri dari: (a) siswa mempersiapkan diri 

sebelum menerima pembelajaran; (b) siswa memperhatikan penyajian materi kd 

2.3. menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

dengan media Powerpoint dan mendengarkan penjelasan yang diberikan guru; (c) 

siswa berdiskusi dengan teman secara berkelompok; (d) siswa memaparkan hasil 

diskusi didepan kelas; (e) siswa ikut dalam game antar kelompok; (f) siswa 

mendapat penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan rata-rata tim 40 

mendapat predikat tim baik, skor 45 mendapat predikat tim sangat baik, dan skor 

50 mendapat predikat tim super; (g) siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. Secara rinci, aktivitas siswa dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Jumlah skor 14,5 17,6 22,7 

Rata-rata skor 2,1 2,5 3,2 

Kategori 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 
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4.2.1.2.1 Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran 

 Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa sudah berada dalam kelas; 

(2) siswa berdoa; (3) siswa menyiapkan alat-alat pembelajaran; (4) siswa duduk 

dengan rapi. Dari hasil observasi pada indikator ini, menunjukkan peningkatan 

dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,5.  

Terdapat 14 siswa melaksanakan 3 deskriptor, dibuktikan dengan siswa sudah 

berada dalam kelas, meyiapkan buku dan alat tulis serta siswa duduk pada 

tempatnya masing-masing; 11 siswa melakukan 2 deskriptor; dan 3 siswa 

melakukan 1 deskriptor. 3 orang terlihat hanya melakukan 1 deskriptor tersebut 

karena masih belum duduk dengan rapi pada tempatnya dan belum 

mempersiapkan alat yang diperlukan dalam pembelajaran.  

Indikator ini mengalami peningkatan pada siklus II dengan rata-rata skor 

menjadi 2,7. Terdapat 21 siswa melakukan 3 deskriptor, dibuktikan dengan tidak 

terlambat masuk kelas, menempati tempat duduk dengan rapi, menyiapkan buku 

dan alat tulis yang digunakan dalam pembelajaran, 6 siswa melakukan 2 

deskriptor, dan 1 siswa melakukan hanya 1 deskriptor. 

Indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 3,8 pada siklus 

III. Terdapat 22 siswa telah melakukan 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa 

tidak terlambat masuk kelas, menempati tempat duduknya dengan tertib, 

menyiapkan buku & alat tulis yang diperlukan dalam pembelajaran, serta sudah 

berdoa sebelum pelajaran, dan 6 siswa lain melakukan 3 deskriptor. 

Secara keseluruhan, indikator mempersiapkan diri sebelum menerima 

pelajaran telah mencapai indikator keberhasilan. Subjek penelitian sudah 
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menunjukkan peningkatan aktivitas siswa. Kesiapan belajar pada diri siswa di 

awal pembelajaran telah terbukti mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Ketika 

siswa sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka suasana yang kondusif dalam 

pembelajaran dapat tercipta. Hal ini didukung oleh pendapat Sardiman 

(2011:169), bahwa untuk mengajar suatu kelas, guru dituntut mampu mengelola 

kelas, yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk belangsungnya proses 

belajar mengajar. 

4.2.1.2.2 Memperhatikan penyajian materi kd 2.3. menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan media Powerpoint dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan guru 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa memperhatikan media 

Powerpoint atau penjelasan guru dengan tenang dan sungguh-sungguh pada 

materi menghargai jasan dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan; (2) siswa mencatat hal penting yang terdapat dalam Powerpoint 

atau penjelasan guru; (3) siswa menanggapi pertanyaan guru; (4) siswa bertanya 

kepada guru hal yang kurang jelas. Peningkatan aktivitas siswa dalam indikator 

ini meningkat secara signifikan dari siklus I sampai siklus III.  

Siswa memperoleh rata-rata skor 1,6 dari deskriptor yang telah ditetapkan 

pada siklus I. Terdapat 4 siswa melakukan 3 deskriptor, 11 siswa melakukan 2 

deskriptor, 12 siswa yang melakukan 1 deskriptor dan 1 siswa yang sama sekali 

tidak melakukan deskriptor dalam indikator ini. Pada indikator ini belum 

terlaksana dengan baik karena masih ada siswa yang belum memperhatikan media 
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dan penjelasan guru, belum mencatat hal penting, dan belum banyak siswa yang 

berani bertanya kepada guru mengenai halhal yang kurang jelas.  

Terjadi peningkatan dengan rata-rata skor menjadi 2,2 dari deskriptor yang 

ditetapkan pada siklus II. Terdapat 2 siswa yang melakukan semua deskriptor, 9 

siswa melakukan 3 deskriptor, 9 siswa melakukan 2 deskriptor dan 8 siswa hanya 

melakukan 1 deskriptor. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus sebelumnya namun siswa masih sedikit yang berani bertanya dan 

menanggapi pertanyaan guru. 

Skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah  3,2 pada siklus III. 

Terdapat 11 siswa melakukan 4 deskriptor, dibuktikan dengan siswa telah 

memperhatikan penyampaian media dan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang 

penting, menanggapi dan bertanya kepada guru. 9 siswa mencapai 3 deskriptor, 

dan 8 siswa mencapai 2 deskriptor. Hasil observasi pada siklus III menunjukkan 

peningkatan karena siswa telah berani bertanya dan memberikan tanggapan dari 

pertanyaan guru. 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi guru 

meningkat dengan baik dari siklus I sampai siklus III. Subjek penelitian telah 

menunjukkan peningkatan. Terbukti bahwa guru memberikan pertanyaan sesuai 

dengan materi untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong 

kemampuan berfikirnya. Hal tersebut sesuai pendapat dari Majid (2013: 235) yang 

menyatakan bahwa bertanya merupakan stimulus efektif untuk mendorong 

kemampuan berfikir. 

4.2.1.2.3 Berdiskusi dengan teman secara berkelompok  
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Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa berpendapat saat berdiskusi 

dengan materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan; (2) siswa membaca materi saat meakukan pemecahan masalah; (3) 

siswa mau mendangarkan pendapat dari teman dalam kelompok; (4) siswa 

menanggapi pendapat teman dalam kelompok. Hasil observasi pada indikator ini 

dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. 

Siklus I memperoleh rata-rata skor 2,4 dari deskriptor yang telah 

ditetapkan. Terdapat 5 siswa melakukan 4 deskriptor, 8 siswa melakukan 3 

deskriptor, 10 siswa melakukan 2 deskriptor, dan 5 siswa melakukan 1 deskriptor. 

Hasil observasi pada siswa menunjukkan 5 masih belum melaksanakan diskusi 

berkelompok dengan baik. Mereka hanya diam dan tidak ikut aktif dalam 

kelompoknya. 

Siklus II indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 

menjadi 3,3. Terdapat 14 siswa telah melakukan 4 deskriptor, 9 siswa melakukan 

3 deskriptor; dan 5 siswa melakukan 2 deskriptor. Hasil observasi pada siklus II 

ini menunjukkan peningkatan dari siklus sebelumnya dimana siswa yang 

melaksanakan seluruh deskriptor sudah meningkat. 

Siklus III indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 

menjadi 3,7. Terdapat 20 siswa melakukan 4 deskriptor dan 8 siswa melakukan 3 

deskriptor. Hasil observasi pada siklus III ini menunjukkan peningkatan, semua 

siswa sudah mampu untuk berkelompok dengan baik dan dapat saling 

berpendapat dalam diskusi kelompok. 
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Secara keseluruhan, indikator berdiskusi dengan teman secara 

berkelompok telah mencapai indikator keberhasilan. Uraian di atas membuktikan 

bahwa guru membentuk kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pemahaman materi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Majid (2013: 246) yang 

menjelaskan bahwa diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan 

siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu 

proses yang memberi kesempatan untuk berfikir, berinteraksi social serta berlatih 

bersikap positif. 

 

4.2.1.2.4 Pemaparan hasil diskusi di depan kelas 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa menyelesaikan tugas 

kelompok dengan tepat waktu; (2) siswa maju kedepan menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya; (3) siswa memperhatikan penyampaian hasil diskusi oleh 

kelompok lain; (4) siswa memberikan tanggapan dari penyampaian hasil diskusi 

kelompok lain. Hasil pengamatan indikator ini dari siklus I sampai siklus III telah 

mengalami peningkatan. 

Siklus I indikator ini memperoleh rata-rata skor 1,0. Terdapat 2 siswa 

melakukan 3 deskriptor, 5 siswa melakukan 2 deskriptor, 13 siswa melakukan 1 

deskriptor. dan masih ada 8 siswa yang belum melaksanakan semua deskriptor. 

Hasil observasi tersebut menunjukkan siswa belum berani untuk menyampaikan 

hasil diskusinya didepan kelas dan masih belum berani memberikan tanggapan 

dari hasil kelompok lain. 
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Indikator ini meningkat pada siklus II dengan rata-rata skor menjadi 1,9. 

Terdapat 2 siswa melakukan 4 deskriptor, 6 siswa melakukan 3 deskriptor, 11 

siswa mencapai 1 deskriptor, dan 1 siswa masih belum melakukan deskriptor 

apapun dalam indikator ini. Hasil observasi pada siklus II mengalami peningkatan 

dari siklus sebelumnya, namun keberanian siswa untuk kedepan kelas masih perlu 

ditingkatkan. 

Siklus III indikator ini mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 

mencapai 2,9. Terdapat 8 siswa mencapai 4 deskriptor, 10 siswa melakukan 3 

deskriptor; 9 siswa melakukan 2 deskriptor; dan 1 siswa melakukan 1 deskriptor. 

Hasil observasi pada siklus III menunjukkan peningkatan dari siklus sebelumnya 

karena siswa sudah berani untuk menyampaikan hasi kelompoknya di depan 

kelas. 

Indikator ini guru menuntut partisipasi aktif dari siswa dengan 

memberikan tanggapan dan tugas yang harus disampaiakan didepan kelas. Uraian 

di atas telah sejalan dengan pendapat Majid (2013: 288) yang menyatakan bahwa 

guru harus berusaha membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. 

Harus dimunculkan rangsangan-rangsangan dapat berupa tanya jawab, praktik dan 

latihan, drill, membuat ringkasan, kritik dan komentar, serta pemberian proyek 

(tugas) untuk menumbuhkan keaktifan siswa. 

4.2.1.2.5 Ikut dalam game antar kelompok 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa berkelompok sesuai dengan 

arahan guru; (2) siswa memperhatikan peraturan yang disampaikan guru; (3) 

siswa melaksanakan permainan sesuai dengan aturan; (4)siswa melaksanakan 
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permainan tepat waktu. Hasil pengamatan aktivitas siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I sampai siklus III. 

Siklus I memperoleh rata-rata skor 3,8 dari deskriptor yang telah 

ditetapkan. Terdapat 23 siswa menlakukan semua deskriptor dan hanya 5 siswa 

yang melakukan 3 deskriptor. Hasil observasi observasi tersebut menunjukan pada 

siklus I siswa sudah aktif karena tertarik dengan model yang inovatif dari guru.. 

Siklus II rata-rata skor yang diperoleh 3,8. Terdapat 24 siswa melakukan 

seluruh deskriptor dan hanya 4 siswa yang melakukan 3 deskriptor. Hasil 

observasi pada siklus mengalami penikatan dari siklus sebelumnya. 

Siklus III mencapai rata-rata skor 3,8. Terdapat 24 siswa melakukan 4 

deskriptor dan 4 siswa melakukan 3 deskriptor, indikator pada siklus III tidak 

menunjukkan peningkatan dari siklus II karena pada siklus II sudah banyak siswa 

yang tertarik dan telah melakukan deskriptor dengan baik. 

Uraian di atas membuktikan bahwa melalui kegiatan dari model inovatif 

TGT(Team Games Tournament) akan menarik siswa aktif dalam pembelajaran 

dan memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Hal ini didukung oleh 

pernyataan dari Taniredja (2012:72), yang menyatakan salah satu kelebihan dari 

pembelajaran TGT bahwa perilaku mengganggu siswa lain menjadi lebih kecil 

dan motivasi belajar siswa bertambah. 

4.2.1.2.6 Mendapatkan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan rata-

rata skor 40 mendapatkan predikat baik, skor 45 mendapat predikat sangat baik, 

skor 50 mendapat predikat tim super. 
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Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa memperhatikan 

pengumuman penghargaan yang diberikan guru; (2) siswa senang mendapatkan 

penghargaan dari guru; (3) siswa mengucapkan terima kasih saat menerima 

penghargaan; (4) siswa lain memberikan tepuk tangan dan selamat. Aktivitas 

siswa dalam mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III.  

Siklus I, indikator ini memperoleh rata-rata skor 1,6 dari deskriptor yang 

telah ditetapkan. Terdapat 6 siswa melakukan 3 deskriptor; 8 siswa melakukan 2 

deskriptor; 11 siswa melakukan 1 deskriptor dan masih ada siswa yang belum 

melakukan satu deskriptorpun yaitu sejumlah 3 siswa. Hasil observasi pada siswa 

menunjukkan siswa masih belum melaksanakan indikator dengan baik. 

Siklus II, indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,2. Terdapat 1 siswa 

melakukan 4 deskriptor, 4 siswa melakukan 3 deskriptor, terdapat 22 siswa 

melakukan 2 deskriptor dan hanya 1 siswa yang melakukan 1 deskriptor. Hasil 

observasi ini menunjukkan peningkatan karena sudah terdapat 1 siswa yang telah 

melaksanakan seluruh deskriptor. 

Peningkatan pada siklus III mencapai rata-rata skor 2,9. Terdapat 11 siswa 

melakukan 4 deskriptor, sebanyak 5 siswa melakukan 3 deskriptor, sebanyak 12 

siswa melakukan 2 deskriptor. Hasil observasi pada siklus III menunjukkan semua 

siswa mengalami peningkatan. Siswa sudah bersemangat dan tertarik dengan 

reward atau penghargaan dari guru. 

Pemberian reward atau imbalan dari guru dapat mendorong siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran karean termotivasi. Pernyataan di atas didukung oleh 

pendapat Majid (2013: 314) yang menjelaskan bahwa imbalan merupakan 
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karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan seseorang yang 

dapat memotivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek 

lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan 

mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan. 

4.2.1.2.7 Menanggapi Hasil Diskusi Kelompok Lain 

Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa mengajukan pertanyaan 

apabila ada hal yang kurang dipahami dalam hasil kegiatan pembelajaran; (2) 

siswa berani berpendapata untuk dijadikan kesimpulan dalam materi menghargai 

jasa dan peranan tokoh dalam proklamasi kemerdekaan; (3) siswa bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran; (4) siswa mencatat informasi penting dalam 

kesimpulan. Aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III.  

Siklus I memperoleh rata-rata skor 1,5 dari deskriptor yang telah 

ditetapkan. Terdapat 4 siswa yang melakukan 3 deskriptor, sebanyak 8 siswa 

melakukan 2 deskriptor, sebanyak 12 siswa melakukan 1 deskriptor, dan masih 

ada siswa yang belum aktif melakukan deskriptor apapun yaitu berjumlah 3 siswa. 

Hasil observasi ini menunjukkan siswa masih belum aktif dalam menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

Siklus II siswa memperoleh rata-rata skor 1,5 dari deskriptor yang telah 

ditetapkan. Terdapat 2 siswa melakukan 4 deskriptor, 3 siswa melakukan 3 

deskriptor, 1 siswa melakukan 2 deskriptor dan sisanya yaitu sebanyak 22 siswa 

hanya melakukan satu deskriptor. Hasil observasi pada siklus II belum 

menunjukkan peningkatan yang pesat. 
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Siklus III rata-rata skor yang diperoleh 2,3, terdapat 2 siswa melakukan 4 

deskriptor, 9 siswa melakukan 3 deskriptor, 13 siswa melakukan 2 deskriptor, dan 

4 siswa hanya melakukan 1 deskriptor. Hasil observasi pada siklus III 

menunjukkan peningkatan, sista telah berani berpendapat dan ikut menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran. 

Keberanian siswa sudah terlihat muncul dalam memberikan kesimpulan 

yang dapat digunakan guru untuk meninjau kembali pemahaman siswa. Pendapat 

tersebut sesuai dengan pendapat Majid (2013: 245),Pada akhir pembelajaran guru 

harus meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh 

siswa atau belum. 

Berikut ini diagram peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus 

III: 

 

  Diagram 4.17 Peningkatan Aktivitas Siswa 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa  
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 Hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni (2011: 85) merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2011 : 6-7) menyatakan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT (Team games Tournamen) menggunakan media Powerpoint 

pada siswa kelas VC di SD Islam Hidayatullah Semarang terdiri dari hasil belajar 

ranah kognitif yang  diperoleh dari hasil tes tertulis pada evaluasi diakhir setiap 

siklus, hasil belajar ranah afektif dan psikomotor diperoleh dari hasil observasi. 

4.2.1.3.1 Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif 

Tes tertulis pada siklus I dilaksanakan siswa dengan mengerjakan soal 

yang tersiri dari 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian pada akhir pembelajaran 

sebagai evaluasi. Pada tes tertulis siklus I didapatkan hasil nilai rata-rata siswa 

mencapai  74 dengan nilai terendah dan tertinggi mencapai 40 dan 92. Ketuntasan 

klasikal dalam siklus ini mencapai 71,4% (dari 28 siswa yang sudah mencapai 

KKM adalah 20 siswa) sehingga dalam siklus ini belum mencapai indikator 

keberhasilan ketuntasan klasikal yaitu 80%. 

Tes tertulis pada siklus II dilaksanakan siswa dengan mengerjakan soal 

yang tersiri dari 5 soal piliha ganda dan 1 soal uraian pada akhir pembelajaran 

sebagai evaluasi. Pada tes tertulis siklus II didapatkan hasil nilai rata-rata siswa 

mencapai 78,3 dengan nilai terendah dan tertinggi mencapai 60 dan 96. 

Ketuntasan klasikal dalam siklus ini mencapai 78,6% ( dari 28 siswa yang sudah 
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mencapai KKM adalah 22 siswa) sehingga dalam siklus ini belum mencapai 

indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yaitu 80%. 

Tes tertulis pada siklus III dilaksanakan siswa dengan mengerjakan soal 

yang tersiri dari 10 soal piliha ganda dan 2 soal uraian pada akhir pembelajaran 

sebagai evaluasi. Pada tes tertulis siklus III didapatkan hasil nilai rata-rata siswa 

mencapai 83,9 dengan nilai terendah dan tertinggi mencapai 63 dan 100. 

Ketuntasan klasikal dalam siklus ini mencapai 96,4% ( dari 28 siswa yang sudah 

mencapai KKM adalah 27 siswa) sehingga dalam siklus ini telah mencapai 

indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yaitu 80%. 

Berikut ini diagram peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus 

III:  

Diagram 4.18 Rekapitulasi Nilai Rata-rata, Terendah, dan Tertinggi pada Siklus I-III 
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Diagram 4.19 Peningkatan Ketuntasan Klasikal Siklus I – III 

4.2.1.3.2 Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

 Hasil observasi siswa mengenai hasil belajar ranah afektif dari siklus I 

sampai siklus III dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

 

   

  Indikator percaya diri dari siklus I sampai siklus III mengalami 

peningkatan, pada siklus I mencapai skor 1,1, pada siklus II mencapai skor 1,3 

No. Indikator 
Siklus 

1 2 3 

1 Percaya Diri 1,1 1,3 2,5 

2 Saling Menghargai 2,7 3,3 3,8 

3 Kompetitif 3,4 3,1 3,4 

Jumlah skor 7,2 7,7 9,7 

Kategori Baik Baik Baik 
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dan pada siklus III mencapai skor 2,5. Sedangkan pada indikator saling 

menghargai siklus I mendapatkan skor 2,7, siklus II mendapatkan skor 3,3 dan 

siklus III mendapatkan skor 3,8. Indikator Kompetitif siklus I mendapatkan skor 

3,4, namun pada siklus II turun menjadi 3,1 dan pada siklus III naik menjadi 3,4. 

Secara umum siklus I sampai siklus III pada ranah afektif mengalami peningkatan 

dari skor 7,2 di siklus I, menjadi 7,7 di siklus II, dan meningkat 9,7 pada siklus 

III, jika diterapkan pada diagram akan terlihat seperti berikut: 

 

Diagram 4.20 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

4.2.1.3.2 Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

 Hasil observasi siswa mengenai hasil belajar ranah psikomotor dari siklus 

I sampai siklus III dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.25 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

 

   

  Indikator persepsi dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan, 

pada siklus I mencapai skor 2,7, pada siklus II mencapai skor 3,3 dan pada siklus 

III mencapai skor 3,5. Indikator kesiapan siklus I mendapatkan skor 1,7, siklus II 

mendapatkan skor 2,3 dan siklus III mendapatkan skor 3,0. Indikator gerakan 

terbimbing siklus I mendapatkan skor 2,6, pada siklus II menjadi 3,0 dan pada 

siklus III naik menjadi 3,5. Secara umum siklus I sampai siklus III pada ranah 

psikomotor mengalami peningkatan dari skor 7 di siklus I, menjadi 8,6 di siklus 

II, dan meningkat 10 pada siklus III, jika diterapkan pada diagram akan terlihat 

seperti berikut: 

No. Indikator 
Siklus 

1 2 3 

1 Persepsi 2,7 3,3 3,5 

2 Kesiapan 1,7 2,3 3,0 

3 Gerakan terbimbing 2,6 3,0 3,5 

Jumlah skor 7 8,6 10 

Kategori Baik Baik Baik 
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Diagram 4.21 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

4.2.2 Implikasi hasil Penelitian 

  Adapun hasil penelitian dirinci sebagai berikut: 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

  Penerapan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan 

media Powerpoint mendorong siswa untuk lebih aktif dalam menggali materi 

yang ada dan memahami materi dengan lebih focus, siswa dituntut untuk 

bekerjasama dalam berinteraksi dengan siswa lainnya, meningkatkan kepercayaan 

diri siswa dan motivasi untuk mempelajari materi dengan sungguh-sungguh 

meningkat dengan adanya permainan akademik yang memungkinkan seluruh 

anggota kelompok aktif dalam memberikan skor untuk kelompoknya sehingga 

siswa akan memahami materi IPS dengan baik dan hasil belajar siswa juga 

meningkat. 
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4.2.2.2 Implikasi Praktis 

  Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team games Tournament) 

menggunakan media Powerpoint pada siklus I memperoleh skor 24 dengan 

kriteria baik. Kemudian diadakan perbaikan pada siklus II sehingga skor 

keterampilan guru meningkat menjadi 29 dengan kriteria sangat baik dan pada 

siklus III skor keterampilan guru meningkat menjadi 32 dengan kriteria sangat 

baik. Sedangkan pada aktivitas siswa siklus I diperoleh skor 14,5 dengan kriteria 

cukup. Kemudian pada siklus II meningkat menjadi 17,6 dengan kriteria baik dan 

meningkat menjadi 22,71 dengan kriteria sangat baik pada siklus III. 

  Hasil belajar tebagi menjadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah 

kognitif, siklus I diperoleh nilai rata-rata 74 dengan ketuntasan klasikal sebesar 

71,4 %, pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 78,3 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 78,6% dan pada siklus III nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 83,9 dengan ketuntasan klasikal sebesar 96,4%. Pada ranah 

afektif, siklus I diperoleh skor 7,2, pada siklus II diperoleh skor 7,7 dan 

meningkat pada siklus III menjadi 9,7. Pada ranah psikomotor, siklus I 

mendapatkan skor 7, siklus II mendapatkan skkor 8,6, dan meningkat disiklus III 

menjadi 10. 

4.2.2.3. Implikasi Pedagogis 

  Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi : kterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games 
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Tournament) dengan media Powerpoint pada siswa kelas VC SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang.  
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PENUTUP 

BAB V 

 

5.1  SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 

menggunakan media Powerpoint, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan media 

Powerpoint pada pembelajaran IPS siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah 

Kota Semarang. 

2. Model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPS siswa kelas VC SD Islam Hidayatullah Kota Semarang. 

3. Media Powerpoint terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar pada pembelajaran IPS siswa kelas VC 

SD Islam Hidayatullah Kota Semarang. 

 

5.2 SARAN 

 Dari hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) menggunakan 

media Powerpoint, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Hendaknya guru selalu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada setiap proses pembelajaran IPS. 

2. Hendaknya guru dalam pembelajaran IPS selalu berupaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif salah satunya adalah TGT (Team Games Tournament) 

3. Hendaknya guru dalam pembelajaran IPS menggunakan media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa salah satunya adalah Powerpoint. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 

TOURNAMENT) DENGAN MEDIA POWERPOINT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS V C SD ISLAM HIDAYATULLAH KOTA SEMARANG 

N

o 

Variabel Indikator Sumber 

data 

Alat/instrument 

1. Keterampila

n guru dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

TGT dengan 

media 

Powerpoint 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana 

yang diperlukan dalam 

KD 2.3. materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan membuka 

pembelajaran);  

b. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

c. Menyampaikan materi KD 

2.3. menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

menggunakan media 

Powerpoint (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

melakukan variasi);  

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

berkaitan dengan materi 

(keterampilan bertanya).  

e. Membimbing siswa dalam 

1. Guru 

2. foto 

3. video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lembar 

observasi 

2. catatan 

lapangan 

Lampiran 1 
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berdiskusi dengan 

kelompoknya. (team) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

f. Melakukan turnamen   

dimana mengelompokkan 

siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk 

ditandingkan(keterampila

n melakukan variasi dan 

keterampilan memberi 

penguatan); (turnamen)  

g. Setelah dikelompokkan 

sesuai kemampuan, guru 

menyampaikan permainan 

akademik dan 

mengkondisikan pada 

permainan. (keterampilan 

melakukan variasi dan 

(keterampilan mengelola 

kelas) (game) 

h. Memberi tanggapan pada 

setiap kesulitan yang 

dialami siswa 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

i. Menutup pelajaran dan 

memberikan kesimpulan 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

TGT dengan 

a. Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran (Emosional 

activites dan Mental 

activities );  

b. Memperhatikan penyajian 

materi KD 2.3 menghargai 

jasa dan peranan tokoh 

1. Siswa 

2. Foto 

3. video 

1. lembar 

pengamatan 

2. catatan 

lapangan 

3. wawancara 
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media 

Powerpoint 

dalam memproklamasikan 

kemerdekaan dengan 

media Powerpoint dan 

mendengarkan penjelasan 

yang diberikan guru 

(Visual activities dan 

Listening activities) 

c. Berdiskusi dengan teman 

secara berkelompok (Oral 

activities, Writing 

activities) 

d. Pemaparan hasil diskusi 

didepan kelas. (Oral 

activities,) 

e. Ikut dalam turnamen antar 

kelompok (Motor 

activities, Mental 

activities,dan Emosional 

activites) 

f. Mendapat penghargaan 

kepada kelompok yang 

mendapatkan rata-rata tim 

40 mendapat predikat Tim 

Baik, skor 45 mendapat 

predikat Tim Sangat Baik, 

dan skor 50 mendapat 

predikat Tim Super. 

(Emosional activites) 

g. Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran 

(Oral activities, Mental 

activities, Writing 

activities) 

 

3 Hasil belajar 

IPS 

menggunaka

n model 

pembelajaran 

TGT dengan 

a) Menyebutkan peristiwa-

peristiwa menjelang 

proklamasi. (C1) 

b) Menjelaskan peristiwa-

peristiwa menjelang 

proklamasi. (C2) 

1. Siswa 

2. foto 

 

1. tes tertulis 
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media 

Powerpoint 

c) Mengaitkan peristiwa-

peristiwa menjelang 

proklamasi. (C4) 

d) Menerangkan proses 

perumusan teks 

proklamasi. (C2) 

e) Menjelaskan peristiwa 

proklamasi kemerdekaan. 

(C2) 

f) Menuliskan isi teks 

proklamasi (C 1) 

g) Menyebutkan tokoh-tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan.(C1) 

h) Mendeskripsikan peran 

tokoh proklamasi 

kemerdekaan.(C2) 

i) Menyimpulkan cara 

menghargai jasa 

pahwalawan 

proklamasi.(C3) 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus ……. 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 

TOURNAMENT) DENGAN MEDIA POWERPOINT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS V C SD ISLAM HIDAYATULLAH KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  : ........................................................................................ 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : ....................................................................................... 

Hari/Tanggal  : …………....................................................................... 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator dan 

deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, isilah dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Skala Penilaian 

Skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 
pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana 

yang diperlukan dalam 

materi menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan membuka 

pembelajaran); 

1. Menyampaikan 

salam 

      

2. Melakukan doa  

3. Mengkondisikan 
kelas 

 

4. Mempersiapkan 

media dan soal 

game 

 

2. Melakukan kegiatan 

awal pembelajaran 

1. Melakukan 

apersepsi. 

      

Lampiran 2 
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(keterampilan membuka 
pembelajaran, 

keterampilan bertanya) 

2. Menyampaiakan 
materi KD 2.3. 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan.  

 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 
memproklamasikan 

kemerdekaan. 

kepada siswa 

 

3 Menyampaikan materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

menggunakan media 

Powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan, 
keterampilan melakukan 

variasi) 

1. Menjelaskan  materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan yang 

relevan dengan 

tujuan pembelajaran  

      

2. Menjelaskan 

menggunakan 
media Powerpoint 

 

3. Menjelaskan dengan 

memperhatikan 

kondisi siswa 

 

4. Memberi 

kesempatan pada 

siswa untuk 

merespon 

penjelasan guru 

 

4 Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

berkaitan dengan materi 

KD 2.3. menghargai jasa 
dan peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan bertanya) 

1. Mengungkapkan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat 

      

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa 

 

3. Pertanyaan 

ditujukan kepada 

seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

 

5. Membimbing siswa 

dalam berdiskusi dengan 
kelompoknya. (team) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

keterampilan memberi 

1. Mengatur 

pembentukan  
jumlah siswa tiap 

kelompok dan posisi 

tempat duduk 

      

2. Memusatkan 

perhatian pada 
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penguatan) siswa dengan 
memperjelas 

permasalah 

3. Memberi 

pengawasan pada 

siswa untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 

 

4. Menutup diskusi 

mencakup 

memberikan timbale 

balik dari persoalan 

tentang menghargai 

jasa dan peranan 
tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

6 Melakukan turnamen   

dimana 

mengelompokkan siswa 

yang homogen dari 

setiap kelompok untuk 

ditandingkan(keterampil

an melakukan variasi); 

(turnamen) 

1. Membentukan 

kelompok homogen 

disesuaikan untuk 

ditandingkan. 

      

2. Membentuk 

kelompok dengan 

waktu yang singkat 

 

3. Membentuk 

kelompok dengan 

meminimalisisr 

kegaduhan. 

 

4. melakukan arahan 

terhadap 

pembentukan 

kelompok homogen. 

 

7 Setelah dikelompokkan 

sesuai kemampuan, guru 
menyampaikan 

permainan akademik 

dan mengkondisikan 

pada permainan. 

(keterampilan 

melakukan variasi dan 

(keterampilan mengelola 

kelas) (game) 

1. Memberitahukan 

peratiran pada 

permainan 

akademik 

      

2. Mengungkapkan 

reward bagi 

pemenang 

permainan 

 

3. Memelihara 

kegiatan permainan 

agar berjalan lancar 

 

4. Memberikan 
pengawasan 

terhadap tingkah 

laku siswa agar 

kondusif pada 

permainan 

 

8 Memberi tanggapan 

pada setiap kesulitan 

yang dialami siswa 

1. Berinteraksi dengan 

siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 
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(keterampilan 
pembelajaran 

perseorangan) 

2. Mempersilahkan 
siswa untuk 

menyampaikan 

kesulitan terhadap 

materi menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3. Mempersilahkan 
siswa memberikan 

tanggapan dari 

permasalahan 

 

4. Memberikan 

jawaban sesuai 

dengan 

permasalahan yang 

disampaiakan siswa 

 

9 Menutup pelajaran dan 

memberikan kesimpulan 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

1.  Memberi umpan 

balik pada siswa 

      

2.  Menyimpulkan 

kegiatan 
pembelajaran 

tentang menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3.  Memberikan soal 

evaluasi 

 

4. Memberikan tindak 

lanjut 

 

 Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  9 x 4 = 36 

Skor terendah  (R) :  9 x 0 = 0 

n = (T - R) + 1 

   = (36-0) + 1 

   = 37 

Letak Q1   =  (n + 1)       Letak Q2 =  ( n + 1) 

 =  (37 + 1)           =  (37 + 1) 

     = 9,5  Nilai Q1 adalah 9,5                       = 19 Nilai Q2 adalah 19 

Letak Q3 = ¾  ( n + 1)      Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ 
 
(27 + 1) 
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     = 28,5 Nilai Q3 adalah 28,5 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

 

Semarang, ..............................2014 

Kolaborator 

 

 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Lampiran 3 
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Siklus ……. 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 

TOURNAMENT) DENGAN MEDIA POWERPOINT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS V C SD ISLAM HIDAYATULLAH KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  : ........................................................................................ 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : ....................................................................................... 

Hari/Tanggal  : …………....................................................................... 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator dan 

deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, isilah dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Skala Penilaian 

Skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran (Emosional 

activites dan Mental 

activities ) 

1.  Siswa sudah berada dalam 

kelas 

      

2. Siswa berdoa  

3.  Siswa menyiapkan alat-

alat pembelajaran 

 

4. Siswa duduk dengan rapi  

2. Memperhatikan 

penyajian materi kd 2.3. 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 
memproklamasikan 

kemerdekaan dengan 

1. Siswa memperhatikan 

media Powerpoint atau 

penjelasan guru dengan 

tenang dan sungguh-
sungguh pada materi 

menghargai jasa dan 
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media Powerpoint dan 
mendengarkan penjelasan 

yang diberikan guru 

(Visual activities dan 

Listening activities) 

peranan tokoh dalam 
memproklamasikan 

kemerdekaan. 

2.  Siswa mencatat hal 

penting yang terdapat 

dalam Powerpoint atau 

penjelasan guru 

 

3.   Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru 

 

4.  Siswa bertanya kepada  

guru hal yang kurang 

jelas 

 

3 Berdiskusi dengan teman 
secara berkelompok 

(Oral activities, Writing 

activities) 

1.   Siswa berpendapat saat 
berdiskusi dengan materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

      

2.   Siswa membaca materi 

saat melakukan 

pemecahan masalah 

 

3.   Siswa mau 

mendengarkan pendapat 

dari teman dalam 

kelompok. 

 

4. Siswa menanggapi 

pendapat teman dalam 
kelompok. 

 

4 Pemaparan hasil diskusi 

didepan kelas. (Oral 

activities) 

1.   Siswa menyelesaikan 

tugas  kelompok tepat 

waktu 

      

2.   Siswa maju kedepan 

menyampaikan hasil 
diskusi kelompoknya 

 

3.   Siswa memperhatikan 

penyampaian hasil 

diskusi oleh kelompok 

lain. 

 

4.   Siswa memberikan 
tanggapan dari 

penyampaian hasil 

diskusi kelompok lain. 

 

5. Ikut dalam game antar 

kelompok (Motor 

1.   Siswa berkelompok 

sesuai dengan arahan 

      



233 
 

 

activities, Mental 
activities,dan Emosional 

activites) 

guru  

2.   Siswa memperhatikan 

peraturan yang 

disampaiakan guru 

 

3.   Siswa melaksanakan 

permainan sesuai dengan 

peraturan 

 

4.   Siswa melaksanakan 

permainan tepat waktu 

 

6 Mendapat penghargaan 

kepada kelompok yang 

mendapatkan rata-rata 

tim 40 mendapat predikat 

Tim Baik, skor 45 

mendapat predikat Tim 

Sangat Baik, dan skor 50 

mendapat predikat Tim 

Super. (Emosional 

activites) 

 

1.   Siswa memperhatikan 

pengumuman 

penghargaan yang 

diberikan guru. 

      

2.   Siswa senang 

mengdapatkan 

penghargaan dari guru. 

 

3.   Siswa mengucapkan 

terima kasih saat 

menerima penghargaan. 

 

4.   Siswa lain memberikan 

tepuk tangan dan 

selamat. 

 

7 Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran 

(Oral activities, Mental 

activities, Writing 

activities) 

1.   Siswa mengajukan 

pertanyaan apabila ada 

hal kurang dipahami 

dalam hasil kegiatan 

pembelajaran. 

      

2.   Siswa berani 

berpendapat untuk 
dijadikan kesimpulan 

materi menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3.   Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran  

 

4.   Siswa mencatat 

informasi penting dalam 

kesimpulan. 

 

Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  7 x 4 = 28 

Skor terendah  (R) :  7 x 0 = 0 
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n = (T - R) + 1 

   = (28 - 0) + 1 

   = 29 

Letak Q1 =  (n + 1)          Letak Q2 =  ( n + 1) 

    =  (29 + 1)                                 =  (29 + 1) 

     = 7,5 Nilai Q1 adalah 7,5            = 15 Nilai Q2 adalah 15       

Letak Q3 = ¾  ( n + 1)         Letak Q4 = T = 28 

     = ¾ 
 
( 29 + 1) 

     = 22,5 Nilai Q3 adalah 22,5 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ..............................2014 

Observer 

 

 

   ……………………. 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPS 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

22,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5  ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

Lampiran 4 
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 Model Pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dengan Media 

Powerpoint 

 

Siklus  :.............................. 

Hari/ Tanggal :.............................. 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ ............

....................................................................................................................................

................................................................................................................ ....................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................  

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Semarang,..........................2014 

   Observer 

 

 

......................... 

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR AFEKTIF 

Siklus ………. 
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236 
 

 

 

Nama Guru  : ………………………. 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : …………………….. 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

perilaku dan deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

No Indikator  Deskriptor Tampak 

Skala 

Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1. Percaya Diri Berani menyampaikan 

pendapat 
     

 

Berani mengajukan 

pertanyaan 
 

berpenampilan tenang 

ketika menyampaikan 

hasil didepan kelas 

 

Berani memberikan 

tanggapan pada 

kelompok lain 

 

2. Saling 

Menghargai 

Menerima perbedaan 

pendapat dari individu 

maupun kelompok lain 

saat berdiskusi 

 

    

 

Memberi kesempatan 

pada teman satu 
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kelompok untuk 

berpendapat 

Mengakui kelebihan 

orang lain dalam 

berdiskusi kelompok 

 

Dapat bekerjasama 

memecahkan masalah 

yang diberikan oleh 

guru dalam LKS 

 

3 Kompetitif Berani bersaing dengan 

kelompok lain untuk 

mendapatkan skor tinggi 

dalam permainan 

 

    

 

Menunjukkan semangat 

dalam pelaksanaan 

permainan akademik 

 

Berusaha ingin maju 

dengan memperoleh 

skor maksimal dalam 

permainan 

 

Memiliki keinginan 

untuk tahu dengan 

bertanya kepada guru 

atau teman yang lebih 

paham 

 

       (Mulyasa, 2013: 147-148) 

Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  3 x 4 = 12 

Skor terendah  (R) :  3 x 0 = 0 

n = (T - R) + 1 

   = (12-0) + 1 

   = 13 

Letak Q1   =  (n + 1)       Letak Q2 =  ( n + 1) 

 =  (13 + 1)           =  (13 + 1) 

     = 3,5 Nilai Q1 adalah 3,5                       = 7 Nilai Q2 adalah 7 

Letak Q3 = ¾  ( n + 1)      Letak Q4 = T = 12 

     = ¾ 
 
(13 + 1) 

     = 10,5 Nilai Q3 adalah 10,5 

KRITERIA PENILAIAN AFEKTIF 
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Semarang,..........................2014 

   Observer 

 

 

......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR 

Siklus …….. 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

7 ≤ skor < 10,5 Baik 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang 

Lampiran 6 
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Nama Guru  : ………………….. 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : …………………… 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan Indikator  

dan deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

No Indikator  Deskriptor Tampak 

Skala 

Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1. Persepsi Siswa terampil 

dalam 

mengamati 

media 

Powerpoint 

 

    

 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

Siswa 

menyampaikan 

pendapat 

 

Siswa membaca 

materi dalam 

buku saat 

aktivitas diskusi 

kelompok 
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2. Kesiapan Siswa 

mempersiapkan 

peralatan yang 

dibutuhkan 

dalam 

pembelajaran 

 

     

Siswa duduk 

dengan rapi pada 

awal 

pembelajaran 

 

Siswa 

mengangkat 

tangan ketika 

hendak bertanya 

 

Siswa mencatat 

hal penting 
 

3. Gerakan 

Terbimbing 

Siswa 

berkelompok 

sesuai arahan 

guru 

 

    

 

Siswa maju 

kedepan kelas 

menyampaikan 

hasil 

 

Siswa 

melakuakan 

permainan 

akademik 

 

Siswa bertepuk 

tangan 
 

       (Rifa’i dan Anni, 2011: 89) 

Skor tertinggi (T) :  3 x 4 = 12 

Skor terendah  (R) :  3 x 0 = 0 

n = (T - R) + 1 

   = (12-0) + 1 

   = 13 

Letak Q1   =  (n + 1)       Letak Q2 =  ( n + 1) 

 =  (13 + 1)           =  (13 + 1) 

     = 3,5 Nilai Q1 adalah 3,5                       = 7 Nilai Q2 adalah 7 

Letak Q3 = ¾  ( n + 1)      Letak Q4 = T = 12 
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     = ¾ 
 
(13 + 1) 

     = 10,5 Nilai Q3 adalah 10,5 

KRITERIA PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

 

 

 

 

 

Semarang,..........................2014 

Observer 

 

 

......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

7 ≤ skor < 10,5 Baik 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang 
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SILABUS SIKLUS I 

Kelas   : VC 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Waktu Sumber Belajar 

2.3. 

Menghargai 

jasa dan pera-

nan tokoh da-

lam mempro-

klamasikan 

kemerdekaan. 

Peristiwa 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

1. Menjelaskan 

materi 

Powerpoint 

2. Mengelompok

kan siswa 

dalam 

kelompok 

3. Memainkan 

permainan 

2.3.1. Mendikripsikan 

peristiwa-

peristiwa 

menjelang 

proklamasi. 

2.3.2. Menyebutkan 

peristiwa-

peristiwa 

1. Prosedur tes 

Tes awal : tidak 

ada 

Tes dalam proses : 

lembar kerja siswa 

Tes akhir : tertulis 

2. Jenis tes 

2 x 35 

menit 

2. Badan Standar 

Nasional 

Pendidikan. 

2008. Model 

Silabus Kelas V 

Kurikulum 

Tingkatan 

Satuan 

Pendidikan 

Lampiran 7 
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akademik 

dalam 

kemampuan 

yang setara  

4. Memberikan 

penghargaan 

kepada 

kelompok 

yang 

mendapatkan 

nilai paling 

banyak 

menjelang 

proklamasi. 

2.3.3. Mengaitkan 

peristiwa-

peristiwa 

menjelang 

proklamasi. 

Tes tertulis 

3. Bentuk tes : 

obyektif 

Pilihan ganda dan 

isian 

4. Instrumen tes 

a. soal 

b. LKS 

Sekolah Dasar. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

3. Panitia 

Sertifikasi Guru 

Rayon 12. 2007. 

Standar Isi 

Mata Pelajaran 

SD/ MI. 

Semarang: 

Universitas 

Negeri 

Semarang. 

4. Susilaningsih, 

Endang dan 

Linda S. 
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Limbong. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5 untuk 

SD Kelas 

V.Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

5. Syamsiyah, Siti 

dkk. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas V. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

departemen 
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Pendidikan 

Nasional. 

6. Slavin, Robert 

E. 2005. 

Cooperative 

Learning Teori, 

Riset dan 

Praktik. 

Bandung: Nusa 

Media. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

  

Satuan Pendidikan : SD Islam Hidayatullah Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/ Semester  : V C/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh 

perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia . 

Kompetensi Dasar : 2.3. menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

I. INDIKATOR 

2.3.4. Mendikripsikan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. 

2.3.5. Menyebutkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. 

2.3.6. Mengaitkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan penjelasan guru dan penyajian Powerpoint, siswa dapat 

mendiskripsikan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan dengan benar. 

2. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan peristiwa-

peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan tepat. 

3. Dengan berdiskusi kelompok dalam mengerjakan LKS, siswa dapat 

menuliskan kembali peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi dengan 

benar. 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Percaya diri, Saling menghargai, 

Kompetitif. 
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III. MATERI AJAR 

Peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan (terlampir) 

IV. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Kooperatif tipe team games tournament (TGT) 

2. Ceramah 

3. Tanya Jawab 

4. Diskusi 

5. Penugasan   

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan ( 10 menit ) 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdo’a 

4. Presensi 

Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. 

“Siapa yang mengetahui kapan proklamasi bangsa kita? Sebelum 

proklamasi ada peristiwa apa saja?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-

pokok materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sebelum 

proklamasi kemerdekaan.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-

sungguh agar dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga 

kalian mendapat nilai yang optimal.” 

b. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Eksplorasi 

4. Siswa diminta berkelompok secara heterogen 
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5. Siswa memperhatikan Powerpoint tentang peristiwa-peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan sebagai media. (Mengamati) 

6. Siswa memperhatikan Powerpoint dari guru. (Mengamati) 

7. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab dengan 

menyebutkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan. (Menanya) 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan pada siswa mengenai peristiwa-

peristiwa menjelang proklamasi. (Mengumpulkan informasi) 

2. Siswa mengerjakan lembar kerja yang dibagikan guru secara 

berkelompok, dan dalam lembar kerja tersebut siswa menuliskan 

kembali peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. (Menalar/ 

mengolah informasi) 

3. Siswa diminta maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

(Menalar/ mengolah informasi)  

4. Siswa memperhatikan penjelasan tentang peraturan dan cara 

bermain dalam  TGT. (Mengamati) 

5. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya secara 

homogen dari setiap kelompok. (Mengumpulkan informasi) 

6. Siswa melaksanakan permainan (game). (Menalar/ mengolah 

informasi). 

7. Skor dilihat dari perolehan jawaban siswa. 

Konfirmasi (10 menit) 

1. Pada akhir permainan, kelompok yang mendapatkan nilai paling 

tinggi adalah yang menang dan mendapat reward. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. (Menanya) 

3. Siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(Mengkomunikasikan) 
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c. Penutup 

1. Guru memberikan soal evaluasi untuk individu (terlampir). 

2. Guru memberikan tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar 

siswa tidak melupakan materi yang dipelajari. 

VI. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 Media : 

Powerpoint perstiwa menjelang proklamasi kemerdekaan 

 Sumber : 

1. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. Model Silabus Kelas V 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12. 2007. Standar Isi Mata elajaran 

SD/ MI. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

3. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 5 untuk SD Kelas V. Hlm.178-181. Jakarta : 

Pusat Perbukuan departemen Pendidikan Nasional. 

4. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

Kelas V. Hlm. 100-104. Jakarta : Pusat Perbukuan departemen 

Pendidikan Nasional. 

5. Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset dan 

Praktik. Bandung: Nusa Media. 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : lembar kerja siswa 

c. Tes akhir  : tertulis 

2. Jenis tes 

Tes tertulis 

3. Bentuk tes   : Obyektif 

Pilihan ganda  dan isian 
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4. Instrumen tes 

a. Soal 

b. LKS 

Semarang, 25 Maret 2014 

 Guru Kelas V C     Peneliti 

 

 

 

 

Suwarto, A.Md.Pd.     Indra Mugas 

NIC B-588 0499 007     NIM. 1401410069 

    

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

Adi Suipto, S.Pd. 

NIC. D-588 0499 080 
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MATERI AJAR 

STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia . 

KOMPETENSI DASAR 

2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

INDIKATOR 

2.3.1. Mendiskripsikan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. 

2.3.2. Menyebutkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. 

2.3.3. Menuliskan kembali peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. 

Peristiwa-peristiwa  Sekitar Proklamasi Kemerdekaan  17 Agustus 1945 

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam 

kekuasaan Jepang. Saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang 

melawan Sekutu. Pasukan Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, 

dan Perancis. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk  

memproklamasikan kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa sejarah 

menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang patut kita 

ketahui. 

1. Pertemuan di Dalat 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu  

Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno, dan Drs. Mohammad Hatta 

memenuhi undangan  Jenderal Terauchi  di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal  

Terauchi adalah Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. 

Dalam   pertemuan itu,  Jenderal Terauchi mengatakan  pemerintah 

Jepang telah memutuskan untuk mem- berikan kemerdekaan kepada 

Indonesia.  Keputusan  itu  diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan  

bom atom di Jepang. Bom atom pertama di- jatuhkan di kota  Hiroshima pada 

tang- gal  6  Agustus 1945.  Bom  kedua di- jatuhkan di kota Nagasaki pada 



248 
 

 

tanggal 9  Agustus 1945.  Akibatnya, Jepang menyatakan menyerah tanpa 

syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

2. Menanggapi berita kekalahan Jepang 

Berita  tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh  Jepang. Semua 

radio  disegel oleh  pemerintah Jepang. Namun demikian, ada  juga  tokoh- 

tokoh pergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar  berita 

tentang kekalahan Jepang tersebut. Di antaranya adalah Sutan  Syahrir. 

Pada tanggal 14 Agustus 1945  sore, Sutan Syahrir sudah menunggu 

kedatangan Mohammad Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar proklamasi 

jangan dilakukan oleh  PPKI. Menurut Syahrir, Negara Indonesia yang lahir 

dengan cara  demikian akan  dicap oleh  Sekutu sebagai negara buatan 

Jepang. Syahrir mengusulkan agar  proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh 

Bung  Karno  saja  sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat  lewat  siaran 

radio. 

Hatta  setuju kemerdekaan Indonesia diselenggarakan secepatnya.  

Namun, beliau tidak  yakin  proklamasi dapat  dilakukan oleh Bung Karno 

saja sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Menurut Hatta,  kalau  

Bung Karno bertindak seperti itu, berarti merampas hak  PPKI. Hatta  tidak  

yakin  Bung  Karno  mau bertindak seperti usul  Syahrir. Setelah terjadi 

perdebatan, akhirnya Hatta  dan  Syahrir pergi ke  rumah Bung  Karno.  

Syahrir menyatakan maksudnya. Bung  Karno  menjawab bahwa beliau tidak  

berhak bertindak sendiri. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak  dan 

tugas PPKI. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945  sore, para pemuda  kembali menemui 

Bung  Hatta  dan mendesak agar   beliau jangan menyetujui proklamasi di 

hadapan PPKI, karena menurut mereka hal itu berbau Jepang. Malamnya, 

sekitar pukul  20.00,  golongan muda  revolusio- ner  mengadakan rapat di 

salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat   ini  

antara lain  dihadiri oleh  Chairul Saleh, Wikana,  Margono, Armansyah, dan 
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Kusnandar.  Dalam  rapat itu  golongan muda menegaskan  pendirian mereka. 

Mereka ber- pendirian bahwa kemerdekaan Indonesia ada- lah  hak  dan  

urusan rakyat  Indonesia sendiri. Kemerdekaan tidak dapat digantungkan 

kepada  orang lain  dan  negara lain.  Rapat  juga memutuskan tuntutan agar 

Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan oleh  Ir. Sukarno pada keesokan harinya 

(16 Agustus 1945). 

Keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, disampaikan oleh 

Wikana dan  Darwis kepada Sukarno. Utusan golongan muda mengancam 

akan  terjadi pertumpahan darah jika tuntutan golongan muda tidak  di- 

laksanakan. Hal itu  menimbulkan suasana  ketegangan. Sukarno marah 

mendengar ancaman itu.  Peristiwa menegangkan  itu  disaksikan oleh 

golongan tua,  seperti Mohammad Hatta,  Ahmad  Subarjo,  Dr. Buntaran, Dr. 

Sanusi, dan  Iwa  Kusumasumantri. Golongan tua  tetap menekankan 

perlunya melakukan proklamasi kemerdekaan  dalam rapat PPKI untuk 

menghindari pertumpahan darah. 

3. Peristiwa Rengasdengklok 

Setelah mengetahui pendirian golongan tua,  golongan muda meng- 

adakan rapat lagi menjelang pukul 24.00. Mereka melakukan rapat di Asrama  

Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Rapat  tersebut selain dihadiri mereka yang 

mengikuti rapat di Pegangsaan Timur,  juga  dihadiri oleh  Sukarni,  Jusuf 

Kunto, dr. Muwardi, dan  Sodancho Singgih. 

Dalam  rapat itu diputuskan untuk  mengungsikan Sukarno dan  Hatta 

ke  luar  kota.  Tempat yang dipilih  adalah Rengasdengklok, sebuah kota 

kawedanan di sebelah timur  Jakarta. Tujuan  “penculikan” itu adalah 

menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Untuk 

menghindari kecurigaan dan  tindakan yang dapat diambil oleh  tentara 

Jepang, rencana itu  diserahkan kepada Sodancho Singgih. Rencana itu  

berhasil dengan baik berkat dukungan Cudanco Latief Hendraningrat, berupa 

perlengkapan tentara Peta. 
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Pagi-pagi buta sekitar pukul 04.00,  tanggal 16 Agustus 1945, 

Sukarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Sehari penuh kedua pemimpin 

“ditahan” di Rengasdengklok. Selain untuk  menjauhkan Sukarno-Hatta dari 

pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar  segera 

mem- proklamasi kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Jepang.   Ternyata kedua tokoh ini cukup berwibawa. Para  pemuda 

pun segan untuk  mendesak mereka. Namun, Sodancho Singgih memberikan 

keterangan bahwa dalam pembicaraan berdua dengan Bung  Karno,  Bung 

Karno  menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah 

kembali ke Jakarta. Berdasarkan hal itu, siang itu juga  Singgih kembali ke 

Jakarta. Ia menyampaikan rencana Proklamasi kepada para pemimpin 

pemuda di Jakarta. 

Sementara itu, di Jakarta, golongan tua  dan  golongan muda sepakat 

bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Golongan tua diwakili 

Mr. Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili Wikana.  Laksamana 

Maeda,  bersedia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. 

Maeda adalah seorang Perwira penghubung Angkatan Darat dan Angkatan  

Laut Jepang. 

Berdasarkan kesepakatan  itu,  Jusuf  Kunto,  dari  pihak   Pemuda 

mengantar Ahmad Subarjo ke Rengasdengklok pada hari itu juga.  Mereka 

akan  menjemput Sukarno-Hatta. Semula para pemuda tidak mau melepas 

Sukarno-Hatta. Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi 

kemerdekaan akan  diumumkan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya, 

selambat-lambatnya pukul  12.00.  Bila hal  tersebut tidak  terjadi, Ahmad 

Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Dengan jaminan itu, komandan 

kompi  Peta  setempat, Cudanco Subeno, bersedia melepaskan Sukarno-Hatta  

kembali ke Jakarta. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Anggota : 

1. ………………..... 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

5. …………………. 

 

Petunjuk ! 

Tuliskan kembali peristiwa sebelum proklamasi dibawah ini dengan berdiskusi 

secara berkelompok! 

Peristiwa sebelum 

proklamasi kemerdekaan 

penjelasan 

1.   

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

SOAL-SOAL GAME TGT 
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1. Sebutkan 3 

Peristiwa-

peristiwa 

menjelang 

Proklamasi! 

2. Tanggal pertemuan 

di dalat? 

3. Jepang 

menyatakan 

menyerah tanpa 

syarat kepada 

Sekutu pada 

tanggal … 

4. Panglima tentara 

Jepang di Asia 

Tenggara yang 

mengadakan 

pertemuan di dalat 

adalah … 

5. Perwakilan 

golongan tua yang 

melaksanakan rapat 

dengan golongan 

muda pada peristiwa 

rengasdengklok …. 

6. Tanggal berapa 

Sukarno-Hatta 

dibawa ke 

Rengasdengklok... 

7. tiga tokoh 

pergerakan 

nasional yang 

menjadi wakil  

pertemuandi 

dalat? 

8. Dalat merupakan 

daerah dinegara? 

9. Bom atom 

pertama dijatuhkan 

di kota  Hiroshima 

pada tanggal…. 

10. Amerika 

Serikat 

menjatuhkan  bom 

atom di Jepang di 

kota … dan … 

11. Mengapa 

Syahrir mendesak 

agar proklamasi 

jangan dilakukan 

oleh  PPKI? 

12. golongan muda  

revolusioner  

mengadakan rapat 

di salah satu 

ruangan Lembaga 

Bakteriologi di 

daerah …. 

13. Tempat 

pengungsian 

sementara Sukarno-

Hatta oleh golongan 

muda adalah? 

14. Tujuan penculikan 

sukarno-hatta oleh 

golongan muda adalah 

… 

15.  

 

 

 

Siapakah aku …. 

16. Gol. tua yang 

memberi jaminan 

bahwa proklamasi 

kemerdekaan akan  

diumumkan pada 

tanggal 17 Agustus 

pada gol. muda 

adalah ….. 

17. Siapa 

komandan kompi  

Peta yang bersedia 

melepaskan 

Sukarno- Hatta  

kembali ke 

Jakarta? 

18. kediaman 

Laksamana Muda 

Tadashi Maeda  

sebagai tempat rapat 

PPKI bertempat di? 

19. PPKI singkatan 

dari … 

20. Apa yang 

menyebabkan 

terjadinya peristiwa 

rengasdengklok? 

21. dari pihak Pemuda 

mengantar Ahmad 

Subarjo ke 

Rengasdengklok 

adalah …. 

   

 

 

KUNCI JAWABAN GAME TGT 
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1. -Pertemuan di Dalat 

-Berita kekalahan 

jepang 

- Peristiwa 

rengasdenglok 

2. 12 Agustus 1945 3. 14 Agustus 1945 4. Jenderal  

Terauchi 

5. Mr. Ahmad Subarjo 6. 16 Agustus 1945 7. Dr. Radjiman 

Wedyodiningrat, Ir. 

Sukarno, dan Drs. 

Mohammad Hatta 

8. Vietnam Selatan 

9. 6 Agustus 1945 10. Hirosima dan 

Nagasaki 

11. Menurut Syahrir, 

Negara Indonesia 

yang lahir oleh 

PPKI akan  dicap 

oleh  Sekutu sebagai 

negara buatan 

Jepang 

12. Pegangsaan 

Timur 

13. Rengasdengklok 14. Menjauhkan 

kedua pemimpin 

nasional itu dari 

pengaruh Jepang. 

15. Sutan Syahrir 16. Mr. Ahmad 

Subarjo 

17. Cudanco 

Subeno 

18. Jl. Imam 

Bonjol No.1 Jakarta 

19. Panitia Persiapan 

Kemerdekaan 

Indonesia 

20. Perbedaan 

pendapat antara 

golongan tua dan 

muda 

21. Jusuf Kunto 
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KISI-KISI SOAL 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal 

Pilihan 

Ganda 
Isian 

2. Menghargai 

peranan 

tokoh 

perjuangan 

dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap-

kan dan 

mempertahan

kan 

kemerdekaan 

Indonesia . 

 

2.3. menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh dalam 

memproklam

asi-kan 

kemerdekaan. 

 

2.3.1. Mendiskripsikan 

peristiwa-peristiwa 

menjelang 

proklamasi. 

 

C2 

1 2 

2.3.2. Menyebutkan 

peristiwa-peristiwa 

menjelang 

proklamasi. 

C1 2-5 1 & 3 

2.3.3. Menuliskan kembali 

peristiwa-peristiwa 

menjelang 

proklamasi.. 

C1 - - 
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SOAL EVALUASI 

Nama Lengkap :   __________________________  

No. Urut  :   _________________________ 

A. Berilah tanda silang pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 

1. Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu pada tanggal ... .  

a. 6  Agustus 1945 

b. 9  Agustus 1945 

 c. 17  Agustus 1945 

 d. 14  Agustus 1945 

2. Menjelang Indonesia merdeka, 

yang menjadi panglima tentara 

Jepang di Asia Tenggara adalah ... .  

a. Jenderal Terauchi 

b. Laksamana Maeda 

c. Mayor  Jenderal Nishimura  

d. Shigetada  Nishijima 

3. Tokoh  yang mendengar berita 

Jepang menyerah pada Sekutu dan 

mendesak  Sukarno-Hatta segera 

memproklamasikan kemerdekaan 

adalah ... . 

a. Chaerul Saleh 

b. Ahmad Soebardjo  

c. Sutan Sjahrir 

d. Wikana 

4. Para  pemuda menculik Sukarno-

Hatta dan  membawa kedua tokoh ke 

... 

a. Rengasdengklok 

b. Dalat 

c. Rumah laksamana Maeda 

d. Pegangsaan Timur 

5. Orang Indonesia yang pertama 

mendengar berita kekalahan Jepang 

adalah .... 

a. Ir Soekarno 

b. Moh Hatta 

c. Sutan Syahrir 

d.Dr. Rajiman Widyoningrat

B. Jawablah dengan  benar! 

1. Tempat pengungsian sementara Sukarno-Hatta oleh golongan muda adalah … 

2. Perwakilan golongan tua yang melaksanakan rapat dengan golongan muda pada peristiwa 

rengasdengklok …. 

3. Amerika Serikat menjatuhkan  bom atom di Jepang di kota … dan … 

4. Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal … 

5. Sebutkan 3 Peristiwa-peristiwa menjelang Proklamasi …., … dan …. 

KUNCI JAWABAN EVALUASI 
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A. Pilihan Ganda 

1. D  ( skor 1 ) 

2. A  ( skor 1 ) 

3. C  ( skor 1 ) 

4. A  ( skor 1 ) 

5. C  ( skor 1 ) 

Skor maksimal =10 

 

B. Isian 

1. Rengasdengklok 

2. Mr. Ahmad subardjo 

3. 6 agustus 1945 dan 9 agustus 1945 

4. 14 agustus 1945 

5. Pertemuan di Dalat, Berita kekalahan jepang, dan Peristiwa rengasdenglok 

Skor maksimal =15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 

TOURNAMENT) DENGAN MEDIA POWERPOINT UNTUK 

Nilai =  

  =  

  = 100 

 

Lampiran 9 
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MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS V C SD ISLAM HIDAYATULLAH KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  : Suwarto, A.Md.Pd. 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : 25 Maret 2014 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator dan 

deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, isilah dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak 

Skala Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana 

yang diperlukan dalam 

materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan membuka 

pembelajaran); 

1. Menyampaikan salam 
     

3 

2. Melakukan doa 
 

3. Mengkondisikan kelas 
 

4. Mempersiapkan media 

dan soal game  

2. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya) 

1. Melakukan apersepsi. 
 

    

2 
2. Menyampaiakan materi 

KD 2.3. menghargai 

jasa dan peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 
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kemerdekaan.  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. kepada 

siswa 

 

3 Menyampaikan materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

menggunakan media 

Powerpoint (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Menjelaskan  materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan yang 

relevan dengan tujuan 

pembelajaran  

 

    

3 
2. Menjelaskan 

menggunakan media 

Powerpoint 

 

3. Menjelaskan dengan 

memperhatikan kondisi 

siswa 

 

4. Memberi kesempatan 

pada siswa untuk 

merespon penjelasan 

guru 

 

4 Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

berkaitan dengan materi 

KD 2.3. menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan bertanya) 

1. Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

 

    

2 
2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa 

 

3. Pertanyaan ditujukan 

kepada seluruh kelas. 
 

4. Pemberian acuan dalam  
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menjawab. 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya. (team) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

keterampilan memberi 

penguatan) 

1. Mengatur 

pembentukan  jumlah 

siswa tiap kelompok 

dan posisi tempat 

duduk 

 

    

2 

2. Memusatkan perhatian 

pada siswa dengan 

memperjelas 

permasalah 

 

3. Memberi pengawasan 

pada siswa untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa dalam 

kelompok 

 

4. Menutup diskusi 

mencakup memberikan 

timbale balik dari 

persoalan tentang 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

6 Melakukan turnamen   

dimana mengelompokkan 

siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk 

ditandingkan(keterampilan 

melakukan variasi); 

(turnamen) 

1. Membentukan 

kelompok homogen 

disesuaikan untuk 

ditandingkan. 

 

    

3 

2. Membentuk kelompok 

dengan waktu yang 

singkat 

 

3. Membentuk kelompok 

dengan meminimalisisr 

kegaduhan. 

 

4. melakukan arahan 

terhadap pembentukan 

kelompok homogen. 
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7 Setelah dikelompokkan 

sesuai kemampuan, guru 

menyampaikan permainan 

akademik dan 

mengkondisikan pada 

permainan. (keterampilan 

melakukan variasi dan 

(keterampilan mengelola 

kelas) (game) 

1. Memberitahukan 

peratiran pada 

permainan akademik 

 

    

4 

2. Mengungkapkan 

reward bagi pemenang 

permainan 

 

3. Memelihara kegiatan 

permainan agar berjalan 

lancar 

 

4. Memberikan 

pengawasan terhadap 

tingkah laku siswa agar 

kondusif pada 

permainan 

 

8 Memberi tanggapan pada 

setiap kesulitan yang 

dialami siswa 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

1. Berinteraksi dengan 

siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 

 

    

3 

2. Mempersilahkan siswa 

untuk menyampaikan 

kesulitan terhadap 

materi menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3. Mempersilahkan siswa 

memberikan tanggapan 

dari permasalahan 

 

4. Memberikan jawaban 

sesuai dengan 

permasalahan yang 

disampaiakan siswa 

 

9 Menutup pelajaran dan 

memberikan kesimpulan 

1.  Memberi umpan balik 

pada siswa 

 
    2 
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(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

2.  Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran tentang 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3.  Memberikan soal 

evaluasi 
 

4. Memberikan tindak 

lanjut 
 

Jumlah Skor 24 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

Semarang, 25 Maret 2014 

Kolaborator 

 

 

 

Suwarto, A.Md.Pd. 

NIC B-588 0490 007 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Indikator 

skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 

AV  3 3 3 3 4 3 3 22 Baik 

ABS 3 2 2 2 4 3 1 17 Baik 

AHF 2 1 1 0 4 1 1 10 Cukup 

APM 3 1 2 1 4 1 1 13 Cukup 

AAXH 3 1 3 1 3 2 1 14 Cukup 

BAN 3 2 2 0 3 1 1 12 Cukup 

DRP  1 1 2 1 4 0 3 12 Cukup 

DHZ 3 3 3 3 4 3 3 22 Baik 

GPL 2 1 3 1 4 2 1 14 Cukup 

HMK 3 2 4 2 4 1 2 18 Baik 

IMA 3 2 2 1 3 1 2 14 Cukup 

JS 2 2 3 1 3 2 2 15 Baik 

KK 3 1 4 2 4 3 1 18 Baik 

MRR 2 1 4 1 4 0 0 12 Cukup 

MAA 2 1 2 0 4 2 1 12 Cukup 

MAFH 2 1 2 0 4 2 1 12 Cukup 

MDAA  2 2 3 0 4 1 0 12 Cukup 

Lampiran 10 
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Semarang, 25 Maret 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

  

 

 

 

 

MHA 2 1 1 1 4 0 2 11 Cukup 

MRF  2 1 1 1 4 1 2 12 Cukup 

NRM  3 3 4 2 4 3 3 22 Baik 

NAR 3 2 4 1 4 1 0 15 Cukup 

NIS 3 2 3 1 4 1 1 15 Cukup 

OHG 1 0 0 0 4 1 2 8 Cukup 

SDH 3 3 3 2 4 3 2 20 Baik 

TMRZS  2 2 2 0 3 1 2 12 Cukup 

TDS 3 2 2 1 4 2 1 15 Baik 

UPM 3 2 2 1 4 2 1 15 Baik 

ZAM 2 1 1 0 4 2 1 11 Cukup 

Jumlah 69 46 68 29 107 45 41 405  

Rata-rata 2,5 1,6 2,4 1,0 3,8 1,6 1,5 14,5 

Kriteria Cukup 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF SIKLUS I 

NIS Nama Nilai 

302938 AV  88 

302912 ABS 80 

302941 AHF 76 

302914 APM 70 

302942 AAXH 68 

302886 BAN 76 

302917 DRP  68 

302946 DHZ 80 

302919 GPL 80 

302976 HMK 80 

302891 IMA 80 

302979 JS 80 

302980 KK 80 

302956 MRR 68 

302895 MAA 40 

302984 MAFH 92 

302984 MDAA  60 

302898 MHA 70 

302986 MRF  70 

303162 NRM  68 

302925 NAR 88 

302645 NIS 92 

Lampiran 11 
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302900 OHG 52 

302935 SDH 72 

302905 TMRZS  72 

302906 TDS 80 

302994 UPM 76 

302908 ZAM 68 

Rata-rata 74,56 

Presentase ketuntasan 68 % 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF SIKLUS I 

Nama 
Indikator 

skor Kriteria 
1 2 3 

AV  3 3 4 10 Baik 

ABS 2 3 3 8 Baik 

AHF 0 1 3 4 Cukup 

APM 1 3 3 7 Baik 

AAXH 1 4 3 8 Baik 

BAN 1 1 3 5 Cukup 

DRP  0 3 4 7 Baik 

DHZ 3 4 4 11 Sangat Baik 

GPL 1 3 3 7 Baik 

HMK 1 4 4 9 Baik 

IMA 1 2 4 7 Baik 

JS 0 3 4 7 Baik 

KK 1 4 3 8 Baik 

MRR 1 4 3 8 Baik 

MAA 1 1 4 6 Cukup 

MAFH 1 1 3 5 Cukup 

MDAA  1 3 3 7 Baik 

MHA 1 2 4 3 Kurang 

MRF  0 2 4 6 Baik 

NRM  2 4 4 10 Baik 

NAR 1 4 3 8 Baik 

Lampiran 12 
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Semarang, 25 Maret 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 1 4 3 8 Baik 

OHG 0 0 3 3 Kurang 

SDH 2 4 4 10 Baik 

TMRZS  1 2 3 6 Baik 

TDS 1 3 3 7 Baik 

UPM 1 3 3 7 Baik 

ZAM 1 1 3 5 Cukup 

Jumlah 30 76 95 201 
Baik 

Rata-rata 1,1 2,7 3,4 7,2 
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Data Hasil Belajar Ranah Psikomotor Siklus I 

Nama 
Indikator 

skor Kriteria 
1 2 3 

AV  4 3 4 11 Sangat Baik 

ABS 2 3 3 8 Baik 

AHF 2 1 2 5 Cukup 

APM 2 2 2 6 Cukup 

AAXH 2 2 3 7 Baik 

BAN 4 2 2 8 Baik 

DRP  1 0 2 3 Kurang 

DHZ 3 3 4 10 Baik 

GPL 3 1 3 7 Baik 

HMK 3 3 2 8 Baik 

IMA 4 2 2 8 Baik 

JS 4 1 2 7 Baik 

KK 3 2 3 8 Baik 

MRR 3 1 2 6 Cukup 

MAA 3 1 2 6 Cukup 

MAFH 2 1 3 6 Cukup 

MDAA  3 1 2 6 Cukup 

MHA 2 1 2 5 Cukup 

MRF  2 1 2 5 Cukup 

NRM  4 3 3 10 Baik 

NAR 4 2 2 8 Baik 
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Semarang, 25 Maret 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 3 2 2 7 Baik 

OHG 0 0 3 3 Kurang 

SDH 3 3 3 9 Baik 

TMRZS  3 1 3 7 Baik 

TDS 3 2 3 8 Baik 

UPM 3 2 3 8 Baik 

ZAM 2 1 3 6 Cukup 

Jumlah 77 47 72 196 
Baik 

Rata-rata 2,7 1,7 2,6 7 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team 

game Tournamen) menggunakan media Powerpoint pada siswa kelas VC SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang 

Siklus I 

Ruang kelas : VC 

Nama guru : Indra mugas 

Hari, tanggal : Sabtu, 25 Maret 2014 

Waktu  : Pukul 08.25-09.35 WIB 

Kegiatan dimulai dengan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran dengan guru masuk kedalam kelas dan mengucapkan salam. Setelah 

mengucapkan salam guru meminta siswa untuk duduk ditempatnya masing-

masing dengan rapid an tertib, namun masih terdapat siswa yang sering ramai dan 

tidak tertib untuk duduk ditempatnya sendiri. Guru kemudiam mempersiapkan 

perlengkapan yang akan digunakan meliputi soal-soal game dan media 

Powerpoint. Setelah itu guru langsung membagi siswa dalam 7 kelompok untuk 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran. 

Pada kegiatan eksplorasi dimulai dengan apresepsi, guru bertanya jawab 

dengan siswa mengenai materi yang akan telah didapat siswa yang dikaitkan 

dengan materi yang akan diajarkan guru yaitu materi tentang peristiwa-peristiwa 

menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat kegiatan apresepsi 

beberapa siswa menjawab pertanyaan guru dengan semangat walau jawaban yang 

disampaiakan masih belum tepat, namun siswa yang lain masih pasif dan belum 

ikut memberikan tanggapan dari pertanyaan yang diberikan guru. 

Pada kegiatan elaborasi, guru menjelaskan materi dan bertanya jawab 

dengan siswa. Guru memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk menanyakan 

tentang hal-hal yang masih belum dipahami siswa dari penjelasan yang 

disampaiakan guru namun hanya sedikit siswa yang berani bertanya. Kegiatan 

dilanjutkan dengan diskusi secara kelompok. Semua siswa tertib berkelompok 

sesuai arahan dan pengawasan guru. Guru membagikan LKS dan meminta siswa 

Lampiran 14 
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mengerjakan secara berkelompok, setelah waktu habis guru mempersilah kan 

siswa untuk maju menyampaikan hasil kelompoknya namun hanya 2 kelompok 

yang berani maju kedepan dan bebrapa kelompok yang lain belum selesai dalam 

mengerjakan LKS yang diberikan guru. Setelah selesai pemaparan hasil diskusi, 

kegiatan dilanjutkan dengan game akademik dimana siswa dari tiap kelompok 

yang berbeda akan ditempatkan dalam satu meja dan ditandingkan. Guru tak lupa 

memberitahukan aturan-aturan dalam game akademik yang akan dilakukan oleh 

siswa, namun beberapa siswa yang berada dibelakang masih belum 

memperhatikan karen masih saling berbicara dan ramai. Pada pelaksanaan game 

siswa terlihat antusia dan bersemangat untuk mendapatkan skor terbaik. setelah 

waktu game  selesai guru bersama siswa menghitung skor yang didapat disetiap 

meja permainan. 

Pada kegiatan konfirmasi, guru setelah menghitung skor yang diterima 

siswa, kemudian memanggil tim yang berhasil memenangkan game dan 

memberikan reward pada tim pemenang sebagai tim super, tim sangat baik dan 

tim baik yang dimenangkan oleh kelompok 4, 1 dan 3. Siswa senang mendapatkan 

reward dari guru namun siswa masih belum mengucapakan terimakasih kepada 

guru. Setelah pemberian reward guru bersama siswa menyimpulakan materi 

bersama-sama. 

Pada akhir pembelajaran atau penutup, guru memberikan soal evaluasi 

yang dikerjakan siswa secara individu dan guru memberikan pengawasan terhadap 

siswa dalam mengerjakan evaluasi, namun pada kegiatan akhir ini guru belum 

memberikan tindak lanjut pada siswa. 

Semarang, 25 Maret 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 
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DOKUMENTASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF 

SIKLUS I 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS I 

Guru menayangkan media Powerpoint  Guru menjelaskan materi pada siswa 

Kolaborator melakuan observasi   Siswa berdiskusi mengerjakan LKS  

Guru membimbing siswa mengerjakan LKS  Siswa maju menyampaikan hasil diskusi 

Siswa melaksanakan permainan akademik  Guru membagikan reward pada siswa 
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SILABUS SIKLUS II 

Kelas   : VC 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Waktu Sumber Belajar 

2.3. 

Menghargai 

jasa dan pera-

nan tokoh da-

lam mempro-

klamasikan 

kemerdekaan. 

Perumusan 

naskah 

proklamasi dan 

Proklamasi 

5. Menjelaskan 

materi 

Powerpoint 

6. Mengelompok

kan siswa 

dalam 

kelompok 

7. Memainkan 

permainan 

2.3.4. Mendiskripsi-

kan peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan. 

2.3.5. Mengkaitkan 

proses 

proklamasi. 

2.3.6. Menuliskan isi 

1. Prosedur tes 

Tes awal : tidak ada 

Tes dalam proses : 

lembar kerja siswa 

Tes akhir : tertulis 

2. Jenis tes 

Tes tertulis 

2 x 35 

menit 

1. Badan Standar Nasional 

Pendidikan. 2008. Model 

Silabus Kelas V Kurikulum 

Tingkatan Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar.Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

2. Panitia Sertifikasi Guru 

Rayon 12. 2007. Standar Isi 

Mata Pelajaran SD/ MI. 
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akademik 

dalam 

kemampuan 

yang setara  

8. Memberikan 

penghargaan 

kepada 

kelompok 

yang 

mendapatkan 

nilai paling 

banyak 

teks 

proklamasi. 

3. Bentuk tes : 

obyektif 

Pilihan ganda dan 

isian 

4. Instrumen tes 

a. soal 

b. LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang: Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Susilaningsih, Endang dan 

Linda S. Limbong. 2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 5 

untuk SD Kelas V.Jakarta : 

Pusat Perbukuan departemen 

Pendidikan Nasional. 

4. Syamsiyah, Siti dkk. 

2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta : Pusat Perbukuan 

departemen Pendidikan 

Nasional. 

5. Slavin, Robert E. 2005. 

Cooperative Learning Teori, 

Riset dan Praktik. Bandung: 

Nusa Media. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

  

Satuan Pendidikan : SD Islam Hidayatullah Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/ Semester  : V C/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh 

perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia . 

Kompetensi dasar : 2.3. Menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

I. INDIKATOR 

2.3.4. Mendiskripsikan peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

2.3.5. Mengkaitkan proses proklamasi. 

2.3.6. Menuliskan isi teks proklamasi. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan penjelasan guru dan penyajian Powerpoint, siswa dapat 

mendiskripsikan peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

2. Dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat mengkaitkan proses 

proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

3. Dengan penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks proklamasi 

dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: teliti, cermat, ingin tahu, kreatif, 

bertang-gungjawab, dan menghargai pendapat orang lain. 

III. MATERI AJAR 

Peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan (terlampir) 
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IV. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

2. Ceramah 

3. Tanya Jawab 

4. Diskusi 

5. Penugasan 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan ( 10 menit ) 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdo’a 

4. Presensi 

Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. 

 “Kemarin, kita mempelajari peristiwa menjelang proklamasi, 

sekarang siapa yang tahu bapak proklamator kita?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-

pokok materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang peristiwa 

proklamasi.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-

sungguh agar dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga 

kalian mendapat nilai yang optimal.” 

b. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Eksplorasi 

1. Siswa diminta berkelompok secara heterogen 

2. Siswa memperhatikan Powerpoint tentang peristiwa proklamasi 

kemerdekaan sebagai media. (Mengamati) 
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3. Siswa memperhatikan Powerpoint dari guru. (Mengamati) 

4. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang peristiwa 

proklamasi. (Menanya) 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan pada siswa mengenai peristiwa 

proklamasi. (Mengumpulkan informasi) 

2. Siswa mendapat lembar kerja yang dibagi oleh guru secara 

kelompok (Mengumpulkan informasi) 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja dengan mengkaitkan proses 

proklamasi kemerdekaan.(Menalar/Mengolah informasi) 

4. Siswa diminta maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

(Menalar/ mengolah informasi) 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang peraturan dan cara 

bermain dalam  TGT. (Mengamati) 

6. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya secara 

homogen dari setiap kelompok. (Mengumpulkan informasi) 

7. Siswa melaksanakan permainan (game). (Menalar/ mengolah 

informasi) 

8. Siswa yang dapat menjawab kuis dalam game dengan benar 

mendapatkan poin. 

Konfirmasi 

1. Pada akhir permainan, kelompok yang mendapatkan nilai paling 

tinggi adalah yang menang dan mendapat reward. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami siswa. 

(Menanya) 

3. Siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(Mengkomunikasikan) 
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c. Penutup (10 menit) 

1. Guru memberikan soal evaluasi untuk individu (terlampir). 

2. Guru memberikan tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar 

siswa tidak melupakan materi yang dipelajari. 

VI. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 Media : 

Powerpoint perstiwa proklamasi kemerdekaan 

 Sumber : 

1. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. Model Silabus Kelas V 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12. 2007. Standar Isi Mata 

Pelajaran SD/ MI. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

3. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 5 untuk SD Kelas V. Hlm.182-186. Jakarta : 

Pusat Perbukuan departemen Pendidikan Nasional. 

4. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan departemen Pendidikan 

Nasional. 

5. Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset dan 

Praktik. Bandung: Nusa Media. 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : lembar kerja siswa 

c. Tes akhir  : tertulis 

2. Jenis tes 

Tes tertulis 

3. Bentuk tes   : Obyektif 

Pilihan ganda dan isian 
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4. Instrumen tes 

a. soal  

b. LKS 

 

Semarang, 1 April 2014 

 Guru Kelas V C     Peneliti 

 

 

 

 

Suwarto, A.Md.Pd.     Indra Mugas 

NIC B-588 0490 007     NIM. 1401410069 

    

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

Adi Suipto, S.Pd. 

NIC. D-588 0499 080 
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MATERI AJAR 

STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia . 

KOMPETENSI DASAR 

2.3.  Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

INDIKATOR 

2.3.4. Menerangkan proses perumusan teks proklamasi. 

2.3.5. Mendiskripsikan peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

2.3.6. Menuliskan isi teks proklamasi. 

PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda 

menemui Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak 

mengizinkan  proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah 

Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah 

proklamasi dirumuskan. Para pemuka Indonesia yang hadir berkumpul 

dalam dua ruangan, ruang makan dan serambi depan. Perumusan teks 

proklamasi dilakukan di dalam ruang makan oleh Sukarno, Hatta, dan Mr. 

Ahmad Soebardjo. Sukarno menulis rumusan proklamasi tersebut.   
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Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan 

tokohtokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks 

proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. 

Teks proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Ir. Sukarno 

dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang 

dikenal sebagai naskah Proklamasi yang autentik . 

Timbul persoalan tentang cara mengumumkan proklamasi. 

Sukarni mengatakan bahwa rakyat di sekitar Jakarta telah diberi tahu 

untuk dating berbondong-bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 

Agustus. Di sana mereka akan mendengarkan proklamasi 

kemerdekaan. Bung Karno menolak cara tersebut. Akhirnya, disepakati 

proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Sukarno di Jalan 

Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00. Setelah itu, para tokoh bangsa 

yang hadir, keluar dari rumah Laksamana Maeda dan pulang ke rumah 

masing-masing. Sebelum semua pulang, Hatta berpesan kepada para 

pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama B.M Diah 

untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh 

dunia. 

Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang ke rumah 

Masing-masing. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap 

kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada 

masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba.  

Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di 

kediaman Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar 

pukul 10.00, Ir. Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini perkataan 

Sukarno pada pembacaan proklamasi kemerdekaan: 

“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di 

sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah 

kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, 
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untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. 

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada 

naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. 

Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan 

nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja 

kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap 

kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan 

sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan 

sendiri, akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami, tadi 

malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat 

Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata 

berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan 

kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan 

kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami: 

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan 

Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., 

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang 

sesingkatsingkatnya. 

 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

 

Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. 

Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa 

kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, 

negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya’ Allah, 

Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.” 

Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan 

dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah 
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Putih dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu 

Indonesia Raya. Bendera Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati 

Sukarno. Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada yang 

member aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Setelah pengibaran Bendera Merah Putih,Wali kota Suwiryo dan dr. 

Mawardi memberikan sambutan. Kemudian mereka yang hadir saling 

bertukar pikiran sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing.  

Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia ini 

berlangsung sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara 

itu dilakukan penuh kehikmatan. Peristiwa itu membawa perubahan 

yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa baru telah lahir.  
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama Anggota : 

1. ………………..... 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

5. …………………. 

 

Petunjuk ! 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan berdiskusi secara berkelompok ! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceritakan urutan gambar dan kaitkan hubungan setiap gambar diatas 

bersama kelompokmu ! 
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SOAL-SOAL GAME TGT 

 

rumah Laksamana 

Maedaterletak di? 

Perumusan teks 

proklamasi 

dilakukan oleh? 

Siapa yang 

mengetik teks 

proklamasi? 

Teks Proklamasi 

ditandatangani 

oleh? 

Apakah perbedaan 

naskah proklamasi 

sebelum diketik 

dengan sesudah 

diketik? 

Dimana proklamasi 
kemerdekaan 

dilakukan? 

 

Proklamasi 

kemerdekaan 

dilaksanakan 

pukul? 

Pemuda yang 

menyiarkan 

kemerdekaan 

Indonesia ke 

dunia? 

Siapa yang 

memerintahkan 

untuk  
memperbanyak 

teks proklamasi 

dan menyiarkannya 
ke seluruh dunia? 

Proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia pada 

tanggal …  

Pengibaran 

Bendera Merah 

Putih 

dilakukan oleh? 

Lagu yang 

mengiringi 

upacara 

proklamasi 

adalah? 

Bendera Merah 

Putih itu dijahit 

oleh … 

Yang memberikan 

sambutan setelah 

pengibaran bendera 

adalah … dan … 

Apakah yang 

dimaksud naskah 

proklamasi 

autentik? 

Sukarno-Hatta 

bersama Maeda 

menemui Mayjen 
Nishimura untuk 

merundingkan 

tentang ... . 

Selesai rapat 

perumusan naskah 

proklamasi, para 
pemuda mengirim 

kurir untuk ... 

 

 

 

 

Siapakah aku? 

Siapakah pahlawan 

Proklamator? 

Perwira Angkatan 

Laut Jepang 

di Jakarta. 
yang bersimpati 

terhadap 

perjuangan bangsa 

Indonesia adalah 

… 

Perumusan naskah 

proklamasi juga 

disaksikan 3 orang 

wakil golongan 

muda, yaitu 
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KUNCI JAWABAN GAME TGT 

 

1. di Jalan Imam 

Bonjol No. 1 

2. Sukarno, Hatta, 

dan Mr. Ahmad 

Soebardjo 

 

3. Sayuti Melik 

4. Ir. Sukarno dan 
Drs. Moh. Hatta 

 

5. Sebelum diketik 

menggunakan wakil 

bangsa indonesia, 

setelah diketik 

menggunakan Atas 

nama bangsa 

Indonesia 

6. di kediaman 

Sukarno di Jalan 

Pegangsaan Timur 

56 

7. Pukul 10.00 8. BM. Diah 

9. Drs. Moh Hatta 
10. 17 Agustus 

1945 

11. S. Suhud dan 

Cudanco Latif 
12. Indonesia raya 

13. Ibu Fatmawati 

Sukarno 

14. Wali kota 

Suwiryo dan dr. 

Mawardi 

15. Naskah yang 

sudah diketik dan 

ditandatangani 

sukarno-hatta 

16. proklamasi 

kemerdekaan 

17. 
Memberitahukan 

kepada masyarakat 

bahwa saat 
proklamasi telah 

tiba 

18. Ibu Fatmawati 

Sukarno 
19. Ir. Sukarno dan 

Drs. Moh. Hatta 

20. Laksamana 

Tadashi Maeda 

21. Sukarni, B.M. 

Diah, dan Mbah 
Diro. 
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KISI-KISI SOAL 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 
Ranah 

Kognitif 

Nomor Soal 

Pilihan

Ganda 
Isian 

3. Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia . 

 

3.3. menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamas

ikan 

kemerdekaan. 

 

2.3.4. Mendiskripsi-

kan peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan. 

 

C2 

1-10 - 

2.3.5. Mengaitkan 

proses 

proklamasi 

kemerdekaan.  

C3 - - 

2.3.6. Menuliskan isi 

teks 

proklamasi. 

C1 - 1 
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SOAL EVALUASI 

Nama Lengkap :   __________________________  

No. Urut  :   _________________________ 

A. Berilah tanda silang pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 

1. Naskah proklamasi diketik oleh ... .  

a. Sukarno 

b. Ahmad Subarjo 

 c. Sayuti Melik 

 d. BM Diah 

2. Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan 

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 

dijahit oleh ... . 

a. Ibu Fatmawati 

b. Sayuti Melik 

c. Ibu Inggit 

d. Cudanco Latif 

3. Pengibaran Sang Saka Merah Putih 

setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia dilakukan oleh ... . 

a. S. Suhud dan Latif 

b. Wikana dan Darwis 

c. Sayuti Melik dan Latif 

d. Chaerul Saleh dan Margono 

4. Teks proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia dirumuskan di rumah ... . 

a. Ir. Sukarno 

b. Drs. Moh Hatta 

c. Laksamana Maeda 

d. Ahmad Subarjo 

6. B.M Diah diminta Hatta untuk … 

a. memperbanyak teks proklamasi dan 

menyiarkannya 

ke seluruh dunia 

b. Mengetik Teks Proklamasi 

c. Ikut merumuskan Naskah proklamasi 

d. Menemui Laksamana Maeda 

 6. Perumusan teks proklamasi dilakukan 

oleh? 

a. Ir. Sukarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo 

b. Ir. Sukarno, Hatta dan Chaerul Saleh 

c. Ahmad Soebardjo, Sukarno dan BM. Diah 

d. Ir. Sukarno, Hatta dan Sutan Syahrir 

7. Dimanakah tempat dilaksanakannya 

proklamasi ? 

a. Kediaman Jenderal Terauchi 

b. Rumah Laksamana Maeda 

c. Kediaman Sukarno 

d. Rengas Dengklok 

8.    Siapakah aku? 

   a. DM. Diah 

   b. Sayuti Melik 

   c. Ibu Inggit 

   d. Ibu Fatmawati 

 

9. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan 

pukul? 

a. 09.00 

b. 10.00 

c. 11.00 

d. 12.00 

10. Teks Proklamasi ditandatangani oleh … 

a. Sukarno dan Hatta 

b. Sukarno dan Ahmad Soebarjo 

c. Sukarni dan Chaerul saleh 

d. Sayuti Melik dan Hatta 
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B. Isilah dengan  benar! 

1. Tulislah Teks Proklamasi Kemerdekaan ! 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C  ( skor 1 ) 6. A ( skor 1 ) 

2. A  ( skor 1 ) 7. B ( skor 1 ) 

3. A  ( skor 1 ) 8. D ( skor 1 ) 

4. C  ( skor 1 ) 9. B ( skor 1 ) 

5. A  ( skor 1 ) 10. A ( skor 1 ) 

Skor maksimal =10 

B. Isian 

1.  

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal 

yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara seksama 

dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

 

Sukarno/Hatta 

 Skor Maksimal = 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai =  

  =  

  = 100 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 

TOURNAMENT) DENGAN MEDIA POWERPOINT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS V C SD ISLAM HIDAYATULLAH KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  : Suwarto, A.Md.Pd. 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Peristiwa perumusan naskah proklamasi dan detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Hari/Tanggal  : 1 April 2014 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan 

indikator dan deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, isilah dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak 

Skala Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran dan 

mempersiapkan sarana 

yang diperlukan dalam 

materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan membuka 

pembelajaran); 

1. Menyampaikan 

salam 
 

    

3 

2. Melakukan doa 
 

3. Mengkondisikan 

kelas 
 

4. Mempersiapkan 

media dan soal game 
 

Lampiran 21 
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2. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya) 

1. Melakukan 

apersepsi. 
 

    

3 

2. Menyampaiakan 

materi KD 2.3. 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan.  

 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. kepada 

siswa 

 

3 Menyampaikan materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

menggunakan media 

Powerpoint (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Menjelaskan  materi 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan yang 

relevan dengan 

tujuan pembelajaran  

 

    

3 

2. Menjelaskan 

menggunakan media 

Powerpoint 

 

3. Menjelaskan dengan 

memperhatikan 

kondisi siswa 

 

4. Memberi kesempatan 

pada siswa untuk 

merespon penjelasan 

guru 

 

4 Menyampaikan 

permasalahan atau 

1. Mengungkapkan 
     3 
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pertanyaan pada siswa 

berkaitan dengan materi 

KD 2.3. menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan bertanya) 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat 

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa 

 

3. Pertanyaan ditujukan 

kepada seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

 

5. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya. (team) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

keterampilan memberi 

penguatan) 

1. Mengatur 

pembentukan  jumlah 

siswa tiap kelompok 

dan posisi tempat 

duduk 

 

    

3 

2. Memusatkan 

perhatian pada siswa 

dengan memperjelas 

permasalah 

 

3. Memberi 

pengawasan pada 

siswa untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 

 

4. Menutup diskusi 

mencakup 

memberikan timbale 

balik dari persoalan 

tentang menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

6 Melakukan turnamen   

dimana mengelompokkan 

siswa yang homogen dari 

setiap kelompok untuk 

ditandingkan(keterampilan 

1. Membentukan 

kelompok homogen 

disesuaikan untuk 

ditandingkan. 

 

    

4 
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melakukan variasi); 

(turnamen) 

2. Membentuk 

kelompok dengan 

waktu yang singkat 

 

3. Membentuk 

kelompok dengan 

meminimalisisr 

kegaduhan. 

 

4. melakukan arahan 

terhadap 

pembentukan 

kelompok homogen. 

 

7 Setelah dikelompokkan 

sesuai kemampuan, guru 

menyampaikan permainan 

akademik dan 

mengkondisikan pada 

permainan. (keterampilan 

melakukan variasi dan 

(keterampilan mengelola 

kelas) (game) 

1. Memberitahukan 

peratiran pada 

permainan akademik 

 

    

4 

2. Mengungkapkan 

reward bagi 

pemenang permainan 

 

3. Memelihara kegiatan 

permainan agar 

berjalan lancar 

 

4. Memberikan 

pengawasan terhadap 

tingkah laku siswa 

agar kondusif pada 

permainan 

 

8 Memberi tanggapan pada 

setiap kesulitan yang 

dialami siswa 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

1. Berinteraksi dengan 

siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 

 

    

3 

2. Mempersilahkan 

siswa untuk 

menyampaikan ke-

sulitan terhadap 

materi menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 
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kemerdekaan. 

3. Mempersilahkan 

siswa memberikan 

tanggapan dari 

permasalahan 

 

4. Memberikan 

jawaban sesuai 

dengan perma-

salahan yang 

disampaiakan siswa 

 

9 Menutup pelajaran dan 

memberikan kesimpulan 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

1. Memberi umpan balik 

pada siswa 

 
    

 

 

 

 

 
3 

2.  Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran tentang 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3.  Memberikan soal 

evaluasi 

 

4. Memberikan tindak 

lanjut 
 

Jumlah Skor 29 

  

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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Semarang, 1 April 2014 

Kolaborator 

 

 

 

Suwarto, A.Md.Pd. 

NIC B-588 0490 007 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

Nama 

Indikator 

skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 

AV  3 3 3 3 4 3 3 22 Baik 

ABS 3 3 2 3 4 2 3 20 Baik 

AHF 2 2 2 3 4 2 1 16 Baik 

APM 3 1 4 1 4 2 1 16 Baik 

AAXH 2 1 3 1 4 2 1 14 Cukup 

BAN 3 2 2 1 3 2 1 14 Cukup 

DRP  3 3 3 2 3 2 1 17 Baik 

DHZ 3 4 4 2 4 3 3 23 Sangat Baik 

GPL 3 2 4 3 4 2 1 19 Baik 

HMK 3 3 2 2 4 2 1 17 Baik 

IMA 3 2 4 2 4 3 1 19 Baik 

JS 3 3 4 3 4 2 2 21 Baik 

KK 3 3 4 2 4 4 1 21 Baik 

MRR 2 2 3 1 4 1 1 14 Cukup 

MAA 3 2 4 1 4 2 1 17 Baik 

MAFH 3 3 4 1 4 2 1 18 Baik 

MDAA  2 1 3 2 4 2 1 15 Baik 

MHA 3 1 4 0 3 2 1 14 Cukup 

MRF  3 1 4 1 4 2 1 16 Baik 

NRM  3 3 4 4 4 2 4 24 Sangat Baik 

NAR 3 3 4 1 4 2 2 19 Baik 

NIS 3 2 2 1 4 2 2 16 Baik 

Lampiran 20 
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Semarang, 1 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHG 1 1 3 1 3 2 1 12 Cukup 

SDH 3 4 4 4 4 3 4 26 Sangat Baik 

TMRZS  2 1 3 1 3 2 1 13 Cukup 

TDS 3 2 4 2 4 2 1 18 Baik 

UPM 3 2 3 3 4 2 1 18 Baik 

ZAM 2 1 3 2 4 2 1 15 Baik 

Jumlah 76 61 93 53 107 61 43 494  

Rata-rata 2,7 2,2 3,3 1,9 3,8 2,2 1,5 17,6 

Kriteria Baik 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF SIKLUS II 

NIS Nama Nilai 

302938 AV  80 

302912 ABS 76 

302941 AHF 60 

302914 APM 72 

302942 AAXH 70 

302886 BAN 76 

302917 DRP  76 

302946 DHZ 76 

302919 GPL 92 

302976 HMK 92 

302891 IMA 72 

302979 JS 96 

302980 KK 96 

302956 MRR 76 

302895 MAA 68 

302984 MAFH 76 

302984 MDAA  64 

302898 MHA 76 

302986 MRF  70 

303162 NRM  72 

302925 NAR 92 

302645 NIS 92 

Lampiran 21 
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302900 OHG 68 

302935 SDH 92 

302905 TMRZS  68 

302906 TDS 84 

302994 UPM 96 

302908 ZAM 64 

Rata-rata 79,36 

Presentase ketuntasan 78,6% 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF SIKLUS II 

Nama 
Indikator 

skor Kriteria 
1 2 3 

AV  3 3 4 10 Baik 

ABS 3 3 3 9 Baik 

AHF 2 2 3 7 Baik 

APM 0 3 3 6 Cukup 

AAXH 0 2 3 5 Cukup 

BAN 1 2 2 5 Cukup 

DRP  3 4 2 9 Baik 

DHZ 3 4 4 11 Sangat Baik 

GPL 1 4 3 8 Baik 

HMK 0 4 3 7 Baik 

IMA 0 4 3 7 Baik 

JS 2 4 4 10 Baik 

KK 2 4 3 9 Baik 

MRR 1 4 3 8 Baik 

MAA 1 3 3 7 Baik 

MAFH 2 4 3 9 Baik 

MDAA  0 4 3 7 Baik 

MHA 0 3 4 7 Baik 

MRF  0 3 3 6 Cukup 

NRM  4 4 4 12 Sangat Baik 

NAR 1 4 3 8 Baik 

Lampiran 22 
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Semarang, 1 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 1 1 3 5 Cukup 

OHG 0 3 3 6 Cukup 

SDH 4 4 4 12 Sangat Baik 

TMRZS  0 2 2 4 Cukup 

TDS 1 4 3 8 Baik 

UPM 2 4 3 9 Baik 

ZAM 1 4 3 8 Baik 

Jumlah 38 94 87 219 
Baik 

Rata-rata 1,3 3,3 3,1 7,8 
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Data Hasil Belajar Ranah Psikomotor Siklus II 

Nama 
Indikator 

skor Kriteria 
1 2 3 

AV  4 3 4 11 Sangat Baik 

ABS 4 3 4 11 Sangat Baik 

AHF 4 1 3 8 Baik 

APM 3 2 3 8 Baik 

AAXH 3 1 3 7 Baik 

BAN 3 2 3 8 Baik 

DRP  3 3 3 9 Baik 

DHZ 4 4 3 11 Sangat Baik 

GPL 3 3 3 9 Baik 

HMK 3 4 3 10 Baik 

IMA 3 3 3 9 Baik 

JS 4 3 3 10 Baik 

KK 4 2 3 9 Baik 

MRR 3 1 2 7 Baik 

MAA 4 2 3 9 Baik 

MAFH 4 3 3 10 Baik 

MDAA  2 1 3 6 Cukup 

MHA 3 2 3 8 Baik 

MRF  3 2 3 8 Baik 

NRM  4 3 3 10 Baik 

NAR 3 3 2 9 Baik 

Lampiran 23 
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Semarang, 1 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 3 3 3 9 Baik 

OHG 3 0 2 5 Cukup 

SDH 4 3 4 11 Sangat Baik 

TMRZS  3 1 3 7 Baik 

TDS 3 2 4 9 Baik 

UPM 3 3 3 9 Baik 

ZAM 2 1 3 6 Cukup 

Jumlah 92 64 85 241 
Baik 

Rata-rata 3,3 2,3 3,0 8,6 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team 

game Tournamen) menggunakan media Powerpoint pada siswa kelas VC SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang 

Siklus II 

Ruang kelas : VC 

Nama guru : Indra mugas 

Hari, tanggal : Sabtu, 1 April 2014 

Waktu  : Pukul 08.25-09.35 WIB 

 

Pada prakegiatan pembelajaran, guru masuk kedalam kelas dan 

mengucapkan salam, kemudian siswa menjawab salam dengan serentak, guru 

langsung mengkondisikan menginstruksikan pada siswa untuk rapi duduk 

ditempatnya dan guru memberikan perhatian pada siswa yang masih belum duduk 

dengan rapid an tertib pada tempatnya. Setelah mengkondisikan kelas dengan 

tertib guru kemudian mempersiapkan sarana yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pada siklus II tersebut. 

Pada kegiatan awal guru mulai menyampaikan apresepsi dengan bertanya 

jawab materi pada pertemuan ini yaitu materi tentang perumusan naskah 

proklamasi dan detik-detik proklamasi kemerdekaan dikaitkan dengan materi pada 

sebelumnya, guru menyampaikan tujuan yang hendak dicapai namun guru belum 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan siswa, dan 

masih terdapat beberapa siswa yang belum mengeluarkan buku dan alat tulis yang 

akan digunakan. 

Pada kegiatan eksplorasi, guru meminta siswa membentuk kelompok yang 

terdiri dari 4 anggota. Dalam pembentukan kelompok siswa telah tertib dalam 

pembentukan kelompok. Guru selanjutnya bertanya jawab mengenai materi 

perumusan naskah proklamasi namun beberapa siswa saja yang berani menjawab 

pertanyaan guru. 
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Pada kegiatan elaborasi, guru mulai menjelaskan materi dengan bantuan 

media Powerpoint. Setelah menjelaskan materi, guru guru memberikan waktu 

yang cukup bagi siswa untuk menanyakan tentang hal-hal yang masih belum 

dipahami siswa namun hanya beberapa siswa berani bertanya kepada guru dan 

guru memberikan jawaban dengan jelas pada siswa. . Kegiatan dilanjutkan dengan 

diskusi secara kelompok. Guru membagikan LKS yang dikerjakan dengan 

berkelompok. Guru selalu memberikan pengawasan namun beberapa siswa masih 

belum ikut mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah waktu habis guru 

mempersilahkan siswa untuk maju menyampaikan hasil kelompoknya. Setelah 

kelompok maju kedepan kelas menyampaikan hasil diskusinya siswa diberikan 

kesempatan untuk memberikan tanggapan tetapi hanya 2 orang siswa yang berani 

memberikan tanggapan. Dan guru menutup diskusi dan mempersiapkan siswa 

untuk melaksanakan game. setelah guru mengatur tempat duduk siswa secara 

homogen pada tiap meja game secara berturnamen, siswa memulai permainan dan 

dengan sungguh-sungguh. 

Pada kegiatan konfirmasi, setelah game selesai guru bersama siswa 

menghitung skor yang didapat. Pada siklus II terdapat 2 kelompok yang menjadi 

juara dengan yaitu kelompok 5 dan 3 dengan predikat kelompok super dan 

kelompok sangat baik.Setelah pemberian reward guru bersama siswa 

menyimpulkan materi bersama-sama. 

Pada akhir pembelajaran atau penutup, guru memberikan soal evaluasi dan 

siswa mengerjakan soal secara individu. Setelah waktu selesai siswa 

mengumpulkan dan guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Semarang, 1 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 
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DOKUMENTASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF SIKLUS II 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS II 

Guru menyajikan media Powerpoint 

 Guru menjelaskan materi siklus II 

Siswa mengerjakan LKS dengan berdiskusi  Kolaborator melakukan observasi 

Guru membimbing siswa dalam berdiskusi  Siswa menyampaikan hasil diskusi 

Siswa melaksanakan permainan akademik 

 Siswa mendapat reward dari guru 
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SILABUS 

Kelas   : VC 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Waktu Sumber Belajar 

2.3. 

Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklama

sikan 

kemerdekaan. 

Menghargai 

tokoh-tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan 

1. Menjelaskan 

materi 

Powerpoint 

2. Mengelompok

kan siswa 

dalam 

kelompok 

3. Memainkan 

permainan 

2.3.7. Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.8. Mendeskripsi-

kan peran tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan. 

2.3.9. Menyimpulkan 

1. Prosedur tes 

Tes awal : tidak 

ada 

Tes dalam proses 

: lembar kerja 

siswa 

Tes akhir : 

tertulis 

2. Jenis tes 

2 x 35 

menit 

1. Badan Standar Nasional 

Pendidikan. 2008. Model 

Silabus Kelas V Kurikulum 

Tingkatan Satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar. 

Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

2. Panitia Sertifikasi Guru 

Rayon 12. 2007. Standar Isi 

Mata Pelajaran SD/ MI. 
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akademik 

dalam 

kemampuan 

yang setara  

4. Memberikan 

penghargaan 

kepada 

kelompok 

yang 

mendapatkan 

nilai paling 

banyak 

cara menghargai 

jasa pahwalawan 

proklamasi. 

Tes tertulis 

3. Bentuk tes : 

obyektif 

Pilihan ganda dan 

isian 

4. Instrumen tes 

a. soal 

b. LKS 

Semarang: Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Susilaningsih, Endang dan 

Linda S. Limbong. 2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 5 

untuk SD Kelas V.Jakarta : 

Pusat Perbukuan departemen 

Pendidikan Nasional. 

4. Syamsiyah, Siti dkk. 

2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta : Pusat Perbukuan 

departemen Pendidikan 

Nasional. 

5. Slavin, Robert E. 2005. 

Cooperative Learning Teori, 

Riset dan Praktik. Bandung: 

Nusa Media. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SD Islam Hidayatullah Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/ Semester  : V C/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjuangan 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar : 2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

I. INDIKATOR 

2.3.7. Menyebutkan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. 

2.3.8. Mendeskripsikan peran tokoh proklamasi kemerdekaan. 

2.3.9. Menyimpulkan cara menghargai jasa pahwalawan proklamasi. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan tokoh-

tokoh proklamasi kemerdekaan dengan tepat. 

2. Dengan penjelasan guru dan penyajian Powerpoint, siswa dapat 

mendiskripsikan peran tokoh proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

3. Dengan penugasan, siswa dapat menyimpulkan cara menghargai 

jasa pahwalawan proklamasi dengan benar.  

Karakter siswa yang diharapkan: percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif. 

III. MATERI AJAR 

Menghargai jasa pahlawan proklamasi (terlampir) 

 

 

Lampiran 28 



313 
 

 

IV. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

2. Ceramah 

3. Tanya Jawab 

4. Diskusi 

5. Penugasan   

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a.  Pendahuluan ( 10 menit ) 

Pra Kegiatan 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Berdo’a 

4. Presensi 

Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. 

“Kemarin, kita mempelajari peristiwa proklamasi, sekarang 

siapa yang tahu bapak proklamator kita? Bagaimana sifatnya?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-

pokok materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tokoh proklamas 

dan cara kita menghargai jasanyai.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-

sungguh agar dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga 

kalian mendapat nilai yang optimal.” 

b.  Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Eksplorasi 

1. Siswa diminta berkelompok secara heterogen 

2. Siswa memperhatikan Powerpoint tentang menghargai pahlawan 

proklamasi kemerdekaan sebagai media. (Mengamati) 
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3. Siswa memperhatikan Powerpoint dari guru. (Mengamati) 

4. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang  tokoh-tokoh 

proklamasi kemerdekaan. (Menanya) 

Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan pada siswa mengenai peran tokoh 

proklamasi kemerdekaan dan cara menghargai jasa pahlawan 

proklamasi. (Mengumpulkan informasi) 

2. Siswa mendapat lembar kerja yang dibagi oleh guru secara 

kelompok (Mengumpulkan informasi) 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan guru secara 

berkelompok (Menalar/ mengolah informasi) 

4. Siswa diminta maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

(Menalar/ mengolah informasi) 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang peraturan dan cara 

bermain dalam  TGT. (Mengamati) 

6. Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya secara 

homogen dari setiap kelompok. (Mengumpulkan informasi) 

7. Siswa melaksanakan permainan (game). (Menalar/ mengolah 

informasi) 

Konfirmasi 

1. Pada akhir permainan, kelompok yang mendapatkan nilai paling 

tinggi adalah yang menang dan mendapat reward. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Guru dan siswa bertanya jawab apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa. (Menanya) 

3. Guru dan siswa menyimpulkan menyimpulkan cara menghargai 

jasa pahwalawan proklamasi. (Mengkomunikasikan) 
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c.  Penutup (10 menit) 

1. Guru memberikan soal evaluasi untuk individu (terlampir). 

2. Guru memberikan tindak lanjut berupa saran dan motivasi agar 

siswa tidak melupakan materi yang baru saja dipelajari. 

VI. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 Media : 

Powerpoint menghargai jasa pahlawan proklamasi kemerdekaan 

 Sumber : 

1. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. Model Silabus Kelas V 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12. 2007. Standar Isi Mata Pelajaran 

SD/ MI. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

3. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 5 untuk SD Kelas V.Jakarta : Pusat Perbukuan 

departemen Pendidikan Nasional. 

4. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan departemen Pendidikan Nasional. 

5. Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset dan 

Praktik. Bandung: Nusa Media. 

VII.PENILAIAN 

1.  Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : lembar kerja siswa 

c. Tes akhir  : tertulis 

2.  Jenis tes 

Tes tertulis 

3.  Bentuk tes   : obyektif 

Pilihan ganda dan isian 
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4.  Instrumen tes 

a. soal 

b. LKS 

Semarang, 8 April 2014 

 Guru Kelas V C     Peneliti 

 

 

 

 

Suwarto, A.Md.Pd.     Indra Mugas 

NIC B-588 0490 007     NIM. 1401410069 

    

Mengetahui, 

 

 

 

 

Adi Suipto, S.Pd. 

NIC. D-588 0499 080 
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MATERI AJAR 

 

STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia . 

KOMPETENSI DASAR 

2.3.  Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

INDIKATOR 

2.3.7. Menyebutkan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. 

2.3.8. Mendeskripsikan peran tokoh proklamasi kemerdekaan. 

2.3.9. Menyimpulkan cara menghargai jasa pahwalawan proklamasi. 

MENGHARGAI JASA PAHLAWAN PROKLAMASI 

Ada banyak tokoh yang turut terlibat dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

peristiwa proklamasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua 

dan golongan muda. Kedua golongan ini sama-sama berjuang agar 

Indonesia segera merdeka Sebagai warga negara Indonesia kita harus, 

menghargai jasa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan. Bagaimana kita menghargai jasa-jasa para tokoh tersebut? 

Penghargaan kita terhadap jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan dapat 

kita wujudkan dengan melakukan beberapa hal berikut. 

1. Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka. 

2. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat.  

3. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, kamu 

dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar tekun supaya kelak bisa 

menjadi generasi penerus yang cerdas, terampil, dan berguna bagi bangsa 

dan negara. 
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4. Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi 

kemerdekaan. Setelah kita mengetahui riwayat hidup para tokoh tersebut, 

kita bisa meneladani hal-hal positif yang telah mereka lakukan. 

Selanjutnya, mari kita bahas beberapa tokoh penting yang berperan 

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

1. Ir Sukarno (1901-1970) 

Sukarno adalah tokoh sangat penting dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin Indonesia yang menonjol 

waktu itu, Bung Karno dipilih menjadi ketua PPKI. PPKI adalah badan 

yang diberi wewenang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Sepak 

terjang Bung Karno pada saat-saat menjelang kemerdekaan tidak bisa 

dilepaskan dari kedudukan beliau sebagai ketua PPKI. 

Bung Karno merupakan salah satu dari golongan tua yang 

menghendaki pelaksanaan proklamasi di dalam PPKI. Hal ini didasari 

pertimbangan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Karena 

pendapat ini, beliau harus berhadapan dengan para pemuda. Puncaknya 

adalah peristiwa Rengasdengklok. Bersama Bung Hatta Beliau diculik para 

pemuda dan diamankan di Rengasdengklok. 

Sebagai Ketua PPKI, beliau menemui penguasa Jepang di 

Indonesia, yaitu Mayjen Nishimura. Mereka membicarakan kemerdekaan 

Indonesia. Beliau dan para pemimpin yang lain tetap melanjutkan tekad 

memproklamasikan kemerdekaan meskipun tanpa persetujuan penguasa 

Jepang. Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo 

merumuskan naskah Prklamasi. Bahkan rumusan awal naskah proklamasi 

adalah tulisan tangan Bung Karno. Setelah naskah diketik oleh Sayuti 

Melik, Bung Karno dan Hatta menandatanganinya atas nama Bangsa 

Indonesia. 

Peran Bung Karno yang sangat menonjol adalah bersama Bung 

Hatta  bertindak sebagai Proklamator. Bung Karnolah yang akhirnya 
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dengan penuh keberanian dan kekhidmatan memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Drs. Moh. Hatta 

Peran Drs. Mohammad Hatta dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai 

pemimpin utama Bangsa Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali 

beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, 

terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau, pendapat golongan 

tua dan golongan muda bisa dipertemukan. Beliau berdialog dengan 

golongan muda tentang cara memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Selain itu, Bung Hatta adalah salah seorang perumus naskah 

Proklamasi. Bersama Bung Karno, Bung Hatta bertindak sebagai 

proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain menandatangani naskah 

Proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga sangat berjasa atas perubahan 

beberapa kata dalam Piagam Jakarta. Sebagai pemimpin bangsa beliau 

menerima aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Beliau memikirkan 

keutuhan seluruh bangsa Indonesia. 
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3. Mr. Ahmad Subarjo 

Ahmad Subarjo adalah Penasihat PPKI. Beliau menjadi 

penengah  golongan muda dan kedua pemimpin nasional,Sukarno-

Hatta. Beliau mewakili golongan tua berunding dengan para pemuda 

ketika Sukarno-Hatta diculik dan diamankan ke Rengasdengklok. 

Setelah dicapai kesepakatan, beliau menjemput SukarnoHatta ke 

Rengasdengklok. Beliau meyakinkan para pemuda bahwa pada tanggal 

17 Agustus 1945 akan diumumkan Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. Peran penting lain Subarjo adalah turut merumuskan naskah 

Proklamasi Kemerdekaan. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, 

Beliau merumuskan naskah Proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 

 

 

 

 

 

 

4. Ibu Fatmawati 

Sebagai istri pemimpin Bangsa Indonesia, Fatmawati turut 

mendampingi Bung Karno. Ibu Fatmawati dikenal sebagai tokoh 

wanita yang dekat dengan rakyat Indonesia yang sedang 

memperjuangkan kemerdekaan. Jasa Ibu Fatmawati sangat menonjol 

dalam peristiwa Proklamasi. Beliau menjahit Bendera Pusaka, Merah 

Putih. Beliau menjahit Bendera Pusaka ini pada bulan Oktober 1944. 

Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membaca Proklamasi.  
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5. Sutan Syahrir 

Sutan Syahrir  adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan, dan 

perdana menteri pertama RI. Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Pada 

zaman Jepang, Syahrir memutuskan untuk tidak beker-ja sama dengan 

pemerintah Jepang. Beliau salah satu tokoh yang berani mengambil 

risiko mencari berita mendengarkan berita radio. Syahrir adalah salah 

satu tokoh yang paling awal mengetahui berita Jepang menyerah 

kepada Sekutu. Setelah beliau mengetahui berita tersebut beliau 

mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia di luar rapat PPKI. 

 

 

 

 

 

 

6. Laksamana Maeda 

Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. 

Beliau mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Dukungannya 

telah tumbuh sejak beliau menjabat atase militer di Belanda. Di 

Belanda, beliau menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh mahasiswa, 

misalnya Ahmad Subarjo. Beliau menjamin keselamatan perencanaan 

proklamasi. Perumusan teks Proklamasi dilakukan di rumah beliau. 

Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia, beliau ditangkap oleh Sekutu dan dipenjarakan di Gang 

Tengah. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Anggota : 

1. ………………..... 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

5. …………………. 

 

Petunjuk ! 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan berdiskusi secara berkelompok ! 

Tokoh Proklamasi Perannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL-SOAL GAME TGT 
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1. Tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 
peristiwa proklamasi 

dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu … dan 

… 

2. badan yang diberi 

wewenang untuk 

mempersiapkan segala 
sesuatu yang 

menyangkut masalah 

ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru 

adalah … 

3.   Pemimpin PPKI  

pada masa 

proklamasi adalah … 

4. Bung Karno 

merupakan salah satu 
dari golongan tua 

yang menghendaki 

pelaksanaan 

proklamasi di dalam 

PPKI supaya … 

5.  Bung Karno dan 

Bung Hatta  diculik 

para pemuda dan 

diamankan di … 

6.  Sipakah yang 

merumuskan naskah 

proklamasi? 

 

7.  Yang disebut 

bapak proklamator 

adalah? 

8.  Penasihat PPKI 

adalah … 

9.  Penengah antara 

gol. muda dan tua 

pada peristiwa 

rengasdengklok adalah 

… 

10.   Tempat yang 

merumuskan naskah 

proklamasi? 

11. perdana menteri 

pertama RI? 

12. salah satu tokoh 

yang paling awal 

mengetahui berita 

Jepang menyerah 

kepada Sekutu adalah 

… 

13.   perwira 

penghubung Jepang 

yang mendukung 

gerakan kemerdekaan 

Indonesia… 

 
14.  Tokoh yang  

ditangkap oleh Sekutu 

dan dipenjarakan di 

Gang Tengah Karena 

dukungannya terhadap 

persiapan  proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia adalah? 

15. Tokoh yang 

dilahirkan pada 

tanggal 6 Juni 1901 

di Blitar, Jawa Timur 

adalah … 

16. Pendirikan 

organisasi 

Perhimpunan 

Indonesia adalah … 

17.   pemimpin 

pertemuan di gedung 

Bakteriologi Jakarta 

(sekarang Universitas 
Indonesia) yang 

menginginkan 

kemerdekaan tanpa 

ada peran dari PPKI 

adalah … 

18.   Untuk 

menghargai jasa kedua 

proklamator tersebut, 

pemerintah 

membangun monumen 
… di jakarta 

 

 

 

 

19. Drs. Muhammad 
Hatta lahir pada 

tanggal? 

20. 

 
Siapakah Beliau? 

21. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Siapakah beliau? 
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KUNCI JAWABAN GAME TURNAMEN 

 

a. Golongan tua dan 
golongan muda 

2. PPKI 
 
3. Ir. Sukarno 

4. didasari 

pertimbangan 
untuk 

menghindari 

terjadinya 
pertumpahan 

darah. 

5. Rengasdengklok 

6. Bung Karno 

bersama 
dengan Bung 

Hatta dan 

Ahmad 
Subarjo 

7. Bung Karno 

dan Bung Hatta 
8. Ahmad Subarjo 

9. Ahmad Subarjo 

10. di rumah 

laksamana 

Maeda 

11. Sutan Syahrir 12. Sutan Syahrir 

13. Laksamana Maeda 
14. Laksamana 
Maeda 

 

15. Ir Sukarno 

 

16. Drs. Moh. Hatta 

.17.  Chaerul Saleh 
 
18.   monumen 

proklamasi 

19. Sumatra Barat   
pada tanggal 12 

Agustus 1902. 

20. Ahmad Subarjo 

21. Laksamana Maeda  
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KISI-KISI SOAL 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Ranah Kognitif 

Nomor Soal 

Pilihan 

Ganda 
Isian 

2. Menghargai 

peranan 

tokoh 

perjuangan 

dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap

kan dan 

mempertaha

nkan 

kemerdekaa

n Indonesia 

. 

 

2.3. menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan. 

 

2.3.7. Menyebut

kan tokoh-

tokoh 

proklamasi 

kemerdeka

an. 

 

C1 

- 1 

2.3.7. Mendeskrip

sikan peran 

tokoh 

proklamasi 

kemerdekaa

n. 

C2 1-5 - 

2.3.8. Menyimpul

-kan cara 

menghargai 

jasa 

pahwalawa

n 

proklamasi. 

C2 - 2 
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SOAL EVALUASI 

Nama Lengkap :   __________________________  

No. Urut  :   _________________________ 

A. Berilah tanda silang pada jawaban a, b, c, dan d yang benar! 

1. Sang Saka Merah Putih yang 

dikibarkan setelah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dijahit oleh 

... . 

a. Ibu Fatmawati 

b. Sayuti Melik 

c. Ibu Inggit 

d. Cudanco Latif  

2. Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia dilakukan di kediaman 

Sukarno, 

yaitu  
b. Jalan diponegoro No.5 

c. Jalan Imam bonjol No. 1 

d. Jalan Pegangsaan Timur No. 56. 

e. Jalan Cikini No. 71 

3. .   Siapakah Beliau ? 

 

 

a. Ahmad Subarjo 

b. Wikana 

c. Sutan Syahrir 

d. Chaerul Saleh 

4. Peran para pelajar dalam mengisi 

kemerdekaan dengan .... 

a. ikut berperang 

b. menjadi TNI-Polri 

c. giat belajar 

d. bekerja di pemerintahan 

5. Jika kita menghargai jasa 

pahlawan sikap kita seharusnya … 

a. Acuh terhadap negara 

b. Ikut menjaga bangsa dan menaati 

aturan  

c. Membiasakan hidup dengan bebas 

dan seenaknya 

d.  Malas-malasan 

  

B. Isilah dengan  benar! 

1. Apa yang kamu lakukan sebagai pelajar untuk menghargai jasa pahlawan proklamasi? 

(minimal 3) 

2. Sebutkan pahlwan proklamasi dan jelaskan perannya dalam prokamasi kemerdekaan RI ! 

(Minimal 3) 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 
1. A  ( skor 1 ) 

2. C  ( skor 1 ) 

3. A  ( skor 1 ) 

4. C  ( skor 1 ) 

5. B  ( skor 1 ) 

Skor maksimal =10 

 

B. Isian 

1.  a. Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam 

peristiwa proklamasi kemerdekaan dan mendoakan 

mereka. 

b. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan 

penuh hikmat. 

c. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai 

pelajar, kamu dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar 

tekun supaya kelak bisa menjadi generasi penerus yang 

cerdas, terampil, dan  berguna bagi bangsa dan  negara. 

d. Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam 

proklamasi kemerdekaan. Setelah kita mengetahui 

riwayat hidup para tokoh tersebut, kita bisa  meneladani 

hal-hal  positif  yang telah  mereka lakukan. 

dll. (Skor 10) 

2. 1. Ir. Sukarno sebagai bapak proklamator, ikut merumuskan naskah 

proklamasi, menjadi ketua dalam PPKI,membicarakan kemerdekaan 

Indonesia dengan perwakilan jepang,dll. 

2. M. Hatta sebagai bapak proklamator, ikut merumuskan naskah 

proklamasi, perantara antara golongan tua dan muda,menandatangi 

naskah proklamasi, dll 
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3. Ahmad Subardjo sebagai penasehat PPKI, mewakili gol. tua ketika 

terjadi peristiwa rengasdengklok untuk berunding dengan golongan 

muda, ikut merumuskan naskah proklamasi bersama sukarno dan 

hatta, dll. 

4. dst (skor 10)  Skor Maksimal = 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai =  

  =  

  = 100 

 



329 
 

 

DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus III 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 

TOURNAMENT) DENGAN MEDIA POWERPOINT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS V C SD ISLAM HIDAYATULLAH KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  : Suwarto, A.Md.Pd. 

Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Tokoh proklamasi dan cara menghargai jasa pahlawan 

proklamasi. 

Hari/Tanggal  : 8 April 2014 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda cek () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator dan 

deskriptor pengamatan yang tampak. 

Skala 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skala 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skala 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skala 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skala 4 jika semua deskriptor tampak 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, isilah dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak 

Skala Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

peserta didik untuk 

mengikuti 

pembelajaran dan 

mempersiapkan 

sarana yang 

diperlukan dalam 

materi menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan 

1. Menyampaikan 

salam 
 

    

4 

2. Melakukan doa 
 

3. Mengkondisikan 

kelas 
 

4. Mempersiapkan 

media dan soal 

game 
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membuka 

pembelajaran); 

2. Melakukan kegiatan 

awal pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Melakukan 

apersepsi. 
 

    

3 

2. Menyampaiakan 

materi KD 2.3. 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan.  

 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

kepada siswa 

 

3 Menyampaikan 

materi menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

menggunakan media 

Powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Menjelaskan  

materi menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan yang 

relevan dengan 

tujuan 

pembelajaran  

 

    

4 

2. Menjelaskan 

menggunakan 

media Powerpoint 

 

3. Menjelaskan dengan 

memperhatikan 
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kondisi siswa 

4. Memberi 

kesempatan pada 

siswa untuk 

merespon 

penjelasan guru 

 

4 Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada 

siswa berkaitan 

dengan materi KD 

2.3. menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Mengungkapkan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat 

 

    

3 

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa 

 

3. Pertanyaan 

ditujukan kepada 

seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

 

5. Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

dengan 

kelompoknya. (team) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Mengatur 

pembentukan  

jumlah siswa tiap 

kelompok dan 

posisi tempat 

duduk 

 

    

4 

2. Memusatkan 

perhatian pada 

siswa dengan 

memperjelas 

permasalah 

 

3. Memberi 

pengawasan pada 

siswa untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 

 

4. Menutup diskusi 

mencakup 

memberikan timbale 
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balik dari persoalan 

tentang menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

6 Melakukan turnamen   

dimana 

mengelompokkan 

siswa yang homogen 

dari setiap kelompok 

untuk 

ditandingkan(ketera

mpilan melakukan 

variasi); (turnamen) 

1. Membentukan 

kelompok 

homogen 

disesuaikan untuk 

ditandingkan. 

 

    

4 

2. Membentuk 

kelompok dengan 

waktu yang singkat 

 

3. Membentuk 

kelompok dengan 

meminimalisisr 

kegaduhan. 

 

4. melakukan arahan 

terhadap 

pembentukan 

kelompok homogen. 

 

7 Setelah 

dikelompokkan 

sesuai kemampuan, 

guru menyampaikan 

permainan akademik 

dan mengkondisikan 

pada permainan. 

(keterampilan 

melakukan variasi 

dan (keterampilan 

mengelola kelas) 

(game) 

1. Memberitahukan 

peratiran pada 

permainan 

akademik 

 

    

4 

2. Mengungkapkan 

reward bagi 

pemenang 

permainan 

 

3. Memelihara 

kegiatan permainan 

agar berjalan lancar 

 

4. Memberikan 

pengawasan 

terhadap tingkah 

laku siswa agar 

 



333 
 

 

kondusif pada 

permainan 

8 Memberi tanggapan 

pada setiap kesulitan 

yang dialami siswa 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

1. Berinteraksi dengan 

siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 

 

    

3 

2. Mempersilahkan 

siswa untuk 

menyampaikan ke-

sulitan terhadap 

materi menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

3. Mempersilahkan 

siswa memberikan 

tanggapan dari 

permasalahan 

 

4. Memberikan 

jawaban sesuai 

dengan perma-

salahan yang 

disampaiakan siswa 

 

9 Menutup pelajaran 

dan memberikan 

kesimpulan 

(keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1.  Memberi umpan 

balik pada siswa 

 
    

3 

2.  Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 

tentang menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 
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3.  Memberikan soal 

evaluasi 

 

4. Memberikan tindak 

lanjut 
 

Jumlah Skor 32 

  

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

 

Semarang, 8 April 2014 

Kolaborator 

 

 

 

Suwarto, A.Md.Pd. 

 NIC B-588 0490 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

Nama 

Indikator 

skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 

AV  4 2 4 4 4 4 2 24 Sangat Baik 

ABS 4 3 4 3 4 3 3 24 Sangat Baik 

AHF 3 3 3 3 4 2 2 20 Baik 

APM 4 3 3 2 4 2 3 21 Baik 

AAXH 4 2 4 2 4 2 2 20 Baik 

BAN 4 3 3 2 3 2 2 19 Baik 

DRP  4 4 4 3 3 3 3 24 Sangat Baik 

DHZ 4 4 4 4 4 4 3 27 Sangat Baik 

GPL 4 3 4 3 4 4 2 24 Sangat Baik 

HMK 4 3 4 3 4 4 2 24 Sangat Baik 

IMA 4 4 4 4 4 4 2 26 Sangat Baik 

JS 4 3 4 3 4 4 3 25 Sangat Baik 

KK 4 4 4 4 4 4 3 27 Sangat Baik 

MRR 3 2 4 2 4 2 1 18 Baik 

MAA 3 4 4 3 4 2 4 24 Sangat Baik 

MAFH 4 4 4 4 4 3 2 25 Sangat Baik 

MDAA  4 3 4 2 3 4 2 22 Baik 

MHA 3 2 3 2 4 2 1 17 Baik 

MRF  4 4 4 3 4 2 3 24 Sangat Baik 

NRM  4 4 4 4 4 4 3 27 Sangat Baik 

NAR 4 3 4 4 4 4 2 25 Sangat Baik 

NIS 4 4 4 2 4 2 3 23 Sangat Baik 
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Semarang, 1 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHG 4 2 3 2 3 2 1 17 Baik 

SDH 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

TMRZS  3 2 3 1 4 2 2 17 Baik 

TDS 4 4 4 3 4 3 2 24 Sangat Baik 

UPM 4 4 3 3 4 3 2 23 Sangat Baik 

ZAM 3 2 3 2 4 2 1 17 Baik 

Jumlah 106 89 104 81 108 83 65 636  

Rata-rata 3,8 3,2 3,7 2,9 3,8 2,9 2,3 22,7 

Kriteria Sangat Baik 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF SIKLUS III 

NIS Nama Nilai 

302938 AV  87 

302912 ABS 87 

302941 AHF 63 

302914 APM 93 

302942 AAXH 70 

302886 BAN 80 

302917 DRP  87 

302946 DHZ 90 

302919 GPL 87 

302976 HMK 93 

302891 IMA 83 

302979 JS 90 

302980 KK 97 

302956 MRR 73 

302895 MAA 70 

302984 MAFH 70 

302984 MDAA  70 

302898 MHA 87 

302986 MRF  93 

303162 NRM  80 

302925 NAR 87 

302645 NIS 93 
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302900 OHG 83 

302935 SDH 100 

302905 TMRZS  77 

302906 TDS 73 

302994 UPM 100 

302908 ZAM 87 

Rata-rata 83,9 

Presentase ketuntasan 96,4% 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF SIKLUS III 

Nama 
Indikator 

skor Kriteria 
1 2 3 

AV  3 4 3 10 Baik 

ABS 2 4 3 9 Baik 

AHF 3 4 4 11 Sangat Baik 

APM 1 4 4 9 Baik 

AAXH 0 4 3 7 Baik 

BAN 2 4 4 10 Baik 

DRP  3 4 4 11 Sangat Baik 

DHZ 4 4 4 12 Sangat Baik 

GPL 2 4 3 9 Baik 

HMK 2 4 3 9 Baik 

IMA 4 4 4 12 Sangat Baik 

JS 2 4 4 10 Baik 

KK 4 4 4 12 Sangat Baik 

MRR 2 4 3 9 Baik 

MAA 3 4 4 11 Sangat Baik 

MAFH 4 3 4 11 Sangat Baik 

MDAA  2 4 3 9 Baik 

MHA 1 4 3 8 Baik 

MRF  3 4 4 11 Sangat Baik 

NRM  4 4 4 12 Sangat Baik 

NAR 3 4 3 10 Baik 
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Semarang, 8 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 2 4 4 10 Baik 

OHG 2 3 2 7 Baik 

SDH 4 4 4 12 Sangat Baik 

TMRZS  1 3 3 7 Baik 

TDS 3 4 3 11 Sangat Baik 

UPM 3 4 4 11 Sangat Baik 

ZAM 2 3 3 8 Baik 

Jumlah 71 108 96 275 
Baik 

Rata-rata 2,5 3,8 3,4 9,6 
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Data Hasil Belajar Ranah Psikomotor Siklus III 

Nama 
Indikator 

skor Kriteria 
1 2 3 

AV  4 2 4 10 Baik 

ABS 4 3 4 11 Sangat Baik 

AHF 3 3 3 9 Baik 

APM 3 3 3 9 Baik 

AAXH 3 2 3 8 Baik 

BAN 3 3 3 9 Baik 

DRP  4 4 3 11 Sangat Baik 

DHZ 4 4 4 12 Sangat Baik 

GPL 4 3 4 11 Sangat Baik 

HMK 4 3 4 11 Sangat Baik 

IMA 4 4 4 12 Sangat Baik 

JS 4 3 4 11 Sangat Baik 

KK 4 4 4 12 Sangat Baik 

MRR 4 1 3 8 Baik 

MAA 4 3 3 10 Baik 

MAFH 4 4 4 12 Sangat Baik 

MDAA  4 3 4 11 Sangat Baik 

MHA 3 1 3 7 Baik 

MRF  4 4 3 11 Sangat Baik 

NRM  4 4 4 12 Sangat Baik 

NAR 3 3 4 10 Baik 
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Semarang, 1 April 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM. 1401410290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 4 4 3 11 Sangat Baik 

OHG 3 2 3 8 Baik 

SDH 3 4 4 11 Sangat Baik 

TMRZS  3 1 2 6 Baik 

TDS 3 4 4 11 Sanagt Baik 

UPM 3 4 4 11 Sangat Baik 

ZAM 3 2 4 8 Baik 

Jumlah 100 85 99 284 
Baik 

Rata-rata 3,5 3,0 3,5 10,1 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team 

game Tournamen) menggunakan media Powerpoint pada siswa kelas VC SD 

Islam Hidayatullah Kota Semarang 

Siklus III 

Ruang kelas : VC 

Nama guru : Indra Mugas 

Hari, tanggal : Sabtu, 8 April 2014 

Waktu  : Pukul 08.25-09.35 WIB 

Kegiatan dimulai dengan guru masuk kelas dengan mengucapakan salam 

dan mengkondisikan siswa untuk duduk dutempatnya dengan tertib. guru menegur 

siswa yang masih belum tertib agar dapat duduk dengan tertib dan memimpin 

doan selanjutnya mempersiapkan media Powerpoint mengenai tokoh dan cara 

menghargai jasa pahlawan proklamasi sebagai media dan memberikan arahan 

pada siswa untuk sungguh-sungguh dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan awal guru memberikan apresepsi dengan bertanya materi 

yang telah dipelajari siswa, yaitu tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan 

yang kemudian guru mengkaitkan dengan materi tokoh-tokoh proklamasi 

kemerdekaan. Siswa terliat antusias dalam memberikan tanggapan dari pertanyaan 

yang disampaikan guru dengan banyaknya siswa yang menjawab pertanyaan yang 

dimapaikan guru. Kemudian dilanjutkan dengan guru menyampaiakan tujuan 

yang hendak dicapai pada pembelajaran tersebut. 

Pada kegiatan ekplorasi, guru meminta siswa berkelompok dengan 

membembentuk 7 kelompok, pengelompokkan siswa berjalan dengan tertib. 

Selatelah membentuk kelompok guru selanjutnya bertnya jawab dengan siswa 

mengenai materi yang akan dibahas dan siswa bersemangat menjawab terlihat dari 

cukup banyak jawaban yang bervariasi dari siswa walau banyak jawaban yang 

belum tepat. 

Pada kegiatan elaborasi, guru menjelaskan materi yang dimulai dengan 

menjelaskan tentang tokoh-tokoh proklamasi diantaranya Ir.Sukarno, Moh. Hatta, 

Mr. ahmad Subardjo dll, siswa memperhatikan penjelasana guru walau beberapa 
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siswa masih ramai, guru menegur sudah menegur siswa yang ramai agar kemabali 

focus ke materi yang disampaikan. Setelah menjelaskan materi guru 

mempersilahkan siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, sebagian 

besar siswa sudah berani bertanya dan guru selanjutnya memberikan jawaban dari 

setiap pertanyaan yang diajukan siswa. Setelah tidak ada pertanyaan lagi, guru 

memberikan LKS yang dikerjakan siswa secara berkelompok, siswa berkeja sama 

dengan kelompok disertai dengan pengawasan dari guru agar seluaruh anggota 

bekerja dengan baik. Setelah waktu berdiskusi habis, siswa maju kedepan 

menyampaiakan hasil diskusi kelompoknya kemudian siswa lain menanggapi 

hasil tersebut, walau sebagian siswa sudah memberikan tanggapan dari 

penyampaian kelompok didepan namun hanya beberapa siswa saja yang berani 

memberikan tanggapan , dan selanjutnya guru memberikan tanggapan secara 

keseluruhan dari penyampaian hasil diskusi siswa. Selanjutnya guru memulai 

game dengan mengelompokkan siswa dari berbeda kelompok kedalam satu meja 

permainan dan menyampaikan aturan permainan, tampak semua siswa 

bersemangat dan sudah mengerti peraturan dengan baik. 

Pada kegiatan konfirmasi, guru menghitung skor yang didapat dari game 

dan mengumumkan kelompok yang memenangkan game. Kelompok pemenang 

pada game siklus III ini adalah kelompok 2, 3, dan 5 dengan persikat sebagai 

kelompok super, sangat baik dan baik. Siswa kemudian mendapatkan reward dari 

guru dan tampak gembira. kemudian kegiatan dilanjutkan dengan menyimpulkan 

materi pada pembelajaran hari tersebut. 

Pada akhir pembelajaran, guru memberikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan 

soal tersebut dengan sungguh-sungguh. setelah waktu habis siswa 

mengumpulakan hasilnya pada guru. dan guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapakan salam. 
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Semarang, 25 Maret 2014 

Observer 

 

 

Nur Fitria Rismawati 

NIM 1401410290 
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DOKUMENTASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH KOGNITIF SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS III 

Guru menampilkan media Powerpoint  Guru menjelaskan materi 

Siswa melakukan aktivitas bertanya  

 Guru membagikan LKS 

Siswa mengerjakan LKS

 “

Kelompok Baik” siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

“Kelompok Sangat Baik” siklus III “Kelompok Super” siklus III 
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SURAT KEPUTUSAN DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETARANGAN KKM SD ISLAM HIDAYATULLAH 
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SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 40 



352 
 

 

 

 

DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN 

 

SD Islam Hidayatullah Kota Semarang 
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