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ABSTRAK 

Listiyowati, Ika Sari. 2014.Studi Komparasi antara Model Pembelajaran STAD 

dan PBL terhadap Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar IPS Kelas V SDN 

Wates 01 Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  

Drs. Sutaryono, M.Pd. 

 

Latar belakang penelitian ini ditemukan permasalahan dalam pembelajaran 

diantaranya guru belum menggunakan metode pembelajaran inovatif, masih 

menggunakan metode ceramah dengan pendekatan teacher-centered. Guru belum 

menumbuhkan partisipasi, kerjasamadan kompetisi diantara siswa. Siswa kurang 

tertarik dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.Hal ini yang 

menyebabkan rendahnya aktivitas dan hasil belajar IPS kelas VA dan VB SDN 

Wates 01 Semarag. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Komparasi,design penelitian adalah 

Pretest-Posttest Comparations Group Design. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan nontes. Sampel penelitian adalah kelas VA sebagai kelas 

eksperimen I berjumlah 37 menerapka model STAD  dan VB sebagai kelas 

eksperimen II berjumlah 37 menerapkan model PBL. Kedua kelas dilakukan 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal. Setelah dilakukan tiga kali 

pembelajaran kedua kelas diberikan posttsest.Hasil posttest di uji statistik melalui 

program SPSS versi 18 yaitu untuk menentukan apakah terdapat perbedaan 

signifikan antara model STAD dan PBL terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS 

kelas V. 

Hasil penelitianmenunjukkan bahwa rata-rata nilai aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran yang menerapkan model STADsebesar 73,0% kriteria baik. 

Sementara rata-rata nilai aktivitas siswa pada kelas eksperimen II yang 

menerapkan model PBL sebesar 69%kriteria baik.Nilai rata-rata aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen I lebih tinggi dari nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen II.hal ini membuktikan bahwa lebih tingginya aktivitas belajar siswa 

pada kelas yang menerapkan modelSTAD. 

Hasil posttest menunjukkan, pada analisis hipotesis uji perbedaan dua rata-

ratamenggunakan uji-t pada kedua kelas, Hasil dari perhitungan SPSS thitung = 

3,349 > ttabel 1,666 berarti terima Ha artinya nilai rata-rata hasil posttest kelas VA 

dengan menerapkan model STAD lebih baik dari  nilai postest kelas VB setelah 

menerapkan model pembelajaran PBL.  

Simpulan penelitian adalah model pembelajaran STAD lebih efektif untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS kelas VA SDN Wates 01 Semarang 

dari pada model pembelajaran PBL.Saran untuk perbaikan yaitu guru hendaknya 

mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga kendala maupun gangguan 

yang terjadi selama proses pembelajaran dapat segera teratasi. 

 

Kata kunci:Model STAD, model PBL, aktivitas siswa dan hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Pendidikan 

di sekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar dapat 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar sebagai bentuk perubahan 

perilaku stabil dalam belajar serta dapat mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu sesuai dengan undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentanng sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bemartabat dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggungjawab”. 

Pendidikan sangat diperlukan untuk membangun kehidupan masayarakat 

dan mengubah pola pikir masayarat agar Indonesia dapat maju. Hal tersebut perlu 

ditingkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran di 

sekolah. Sehingga guru harus mampu menyajikan pembelajaran yang bermakna 

sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. 
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Kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam tataran global, 

selalu menghendaki perubahan-perubahan yang menuju perbaikan kualitas dan 

kemampuan daya saing. Salah satu hal yang mendasar adalah pencapaian 

kompetensi bagi siswa melalui proses pembelajaran dan penggunaan metode yang 

efektif. Ketepatan guru dalam menerapkan metode pembelajaran akan 

menghasilkan tujuan pembelajaran yang optimal, sedangkan guru yang tidak 

mampu dalam menerapkan metode pembelajaran akan menghasilkan suatu 

kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Pada era globalisasi ini, peran guru tidak hanya mengajarkan tentang 

konsep ilmu pengetahuan, tapi lebih dituntut untuk mampu mendidik siswa 

menjadi pribadi yang berilmu dan bertakwa serta bermoral baik yang mampu 

menerapkan nilai-nilai kerukunan dilingkkungan sekolah, menjunjung tinggi nilai 

kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan saling membantu kepada sesama yang 

membutuhkan, sehingga diperlukan adanya keteladanan dari seorang guru dan 

kebiasaan yang perlu diterapan di lingkungan sekolah yang mengarahkan pada 

perilaku tersebut.Menurut undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan  

dosen. Yang dimaksud Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa dijalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.  Dalam hal ini guru adalah tenaga pendidik profesional yang mampu 

meningkatkan martabat, mampu melaksanakan dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Tujuan akhirnya adalah guru mampu mengembangkan 
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kemampuan siswa sesuai bakat dan kemampuannya serta mendidik siswa untuk 

menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 

Salah satu indikator utama kualitas pendidikan ditentukan oleh faktor 

mutu guru. Guru dituntut untuk profesional di bidangnya. Artinya guru selain 

memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang yang diajarnya, namun seluruh 

komponen yang berkaitan dengan pendidikan harus ada dalam diri guru. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan 

adanya sertifikasi guru. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui uji 

sertifikasi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai guru profesional. Hal itu sesuai dengan Undang-undang No. 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu  sertifikat pendidik adalah bukti 

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

karena guru sebagai agen perubahan yang merupakan ujung tombak peningkatan 

proses pembelajaran di sekolah yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya meningkatkan 

profesionalisme guru tetapi juga kebijakan kurikulum yang akan digunakan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah diberlakukan oleh 

Pemerintah sekarang adalah salah satu langkah konkret dalam rangka memenuhi 

tuntutan pembaharuan pendidikan nasional guna peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (Muslich,2007). Kuriulum KTSP SD dan MI terdapat bemacam-

macam mata mata pelajaran. Salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan atau IPS. 
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Terkait hal tersebut,  Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam 

Permendiknas No. 22 tahun 2006, menyatakan bahwa mata pelajaran IPS tersusun 

secara sistematis, komprehensif, dan  terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Diharapkan siswa 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam di bidang ilmu yang 

berkaitan (BSNP, 2006:9). 

Selanjutnya menelaah lebih lanjut pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pelajaran IPS, dapat mengarahkan siswa agar 

mempunyai kemampuan dalam mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, mempunyai kemampuan dasar untuk 

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

keterampilan dalam kehidupan sosial, mempunyai komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta mempunyai kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional dan global (BSNP, 2006:575). 

Tujuan mata pelajaran IPS adalah agar siswa memiliki kemampuan 

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

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

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

dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 
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sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional, global. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS adalah (1) manusia, tempat, dan lingkungan; 

(2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan;(3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan (KTSP, 2006:159). 

Berdasarkan tujuan IPS yang dikembangkan di sekolah dasar, diharapkan 

siswa dapat mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan serta 

dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga diharapkan 

siswa dapat berfikir kritis dalam menghadapi masalah sosial serta mampu 

menemukan solusi hingga dapat mengatasi masalah, baik masalah pribadi maupun 

sosial. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan 

kurikulum mata pelajaran IPS masih ditemukan berbagai  permasalahan. Salah 

satu permasalahan tersebut adalah permasalahan strategi  pembelajaran, yaitu 

suatu kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah 

pelajaran yang cenderung pada hafalan. Pemahaman seperti ini berakibat pada 

pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran lebih menekankan pada metode yang menekankan pada 

aktivitas guru atau pembelajaran guru yang berpusat guru, bukan pada aktivitas 

siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk 

duduk, mencatat dan mendengarkan. 
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Berdasarkan hasil observasi secara khusus pelaksanaan pembelajaran di 

kelas VA dan VB menunjukankurangnya antusias dan semangat siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran guru masih 

menggunakan metode ceramah, siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan 

apa yang disampaikan guru dan sedikit memberi peluang siswa untuk bertanya. 

Guru mendemonstrasi proses pembelajaran dan tidak melibatkan siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran, sehingga susasana pembelajaran menjadi tidak kondusif  dan 

siswa menjadi pasif. Guru tidak mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. 

Dalam pembelajaran guru pun tidak menciptakan pembelajaran yang 

memunculkan kompetisi akademik misalnya dengan memberikan kuis yang 

memunculkan sikap bersaing secara positif untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Guru juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memecahkan 

masalah secara kelompok, namun setelah pembelajaran siswa hanya diberikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Hal ini yang menyebabkan siswa 

merasa cepat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Kurangnya perhatian guru terhadap proses pembelajaran berpengaruh 

terhadap rendahnya hasil belajar pada siswa kelas VA yang ditunjukan dengan 

data dari 37 siswa yang memperoleh nilai diatas KKM hanya 15 siswa sedangkan 

22 mendapat nilai dibawah KKM. Rendahnya nilai mata pelajaran IPS juga terjadi 

pada kelas VB SDN Wates 01 dalam mata pelajaran IPS yang ditunjukkan dengan 

data, dari 37 siswa hanya 17 siswa yang mendapatkan nilai di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60, sedangkan sisanya 20 siswa mendapat nilai 
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dibawah KKM (60) atau sebanyak 56,5% mendapat nilai dibawah KKM dari total 

seluruh siswa kelas V SDN Wates 01 Semarang. 

Untuk membantu penguasaan siswa kelas VA dan VB SDN Wates 01 

terhadap materi IPS diperlukan model pembelajaran yang efektif. Untuk 

mengetahui keefektivan suatu model pembelajaran, maka model tersebut harus 

diuji keefektivannya terlebih dahulu sebelum diterapkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Alternatif pemecahan masalah 

untuk memecahkan masalah pada pembelajaran IPS kelas V SDN Wates 01 yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams Achivement Devision 

(STAD)dan Problem Based Learning (PBL). 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achivement Devision 

(STAD)merupakan pembelajaran yang merangsang siswa untuk berpartisipasi 

aktif dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah 

secara kelompok dan individu yang saling berinteraksi dengan teman serta saling 

membantu dan bekerjasama sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sehingga berdampak positif pada hasil belajar yang meningkat. 

Model pembelajaran kooperatif menurut Trianto (2007: 41) yaitu siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 siswa 

yang sederajat tetapi heterogen kemampuan,  jenis kelamin yang saling 

memebantu. Tujuannya memberikan kepada semua siswa untuk dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berfikir dan kegiatan belajar. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Uno (2012: 107) pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa untuk 

belajar dan untuk membantu saling belajar, berdiskusi, berdebat dan menggeluti 



8 
 

 
 

ide-ide, konsep-konsep, dan keterampiln-keterampilan, memanfaatkan energi 

sosial siswa, saling mengambil tanggungjawab, dan belajar menghargai satu sama 

lain. 

Ada empat unsur penting dalam pembelajaran koopertif yaitu (1) adanya 

peserta dalam kelompok, (2)adanya aturan kelompok, (3) adanya upaya belajar 

anggota kelompok, (4) adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 2011:241). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat simpulkan  bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan siswa untuk saling bekerja 

sama dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 siswa yang 

sederajat tetapi heterogen kemampuan,jenis kelamin.Sehingga memotivasi siswa 

untuk belajar, berdiskusi dan bekerjasama yang saling memebantu dalam  

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru serta melatih siswa untuk 

memiliki sikap saling menghargai pendapat, tanggung jawab, tolong-menolong, 

dan toleransi. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 

jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Pembejajaran 

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis dan penghargaan kelompok (Trianto, 2009:68). 

Menurut Slavin  (dalam Trianto, 2007:52) dalam pembelajarn STAD siswa 

ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran dan siswa kemudian bekerja dalam tim mereka, memastikan bahwa 
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semua anggota tim menguasai pelajaran tersebut. Kemudian seluruh siswa 

diberikan  tentang materi tersebut, pada tes ini mereka tidak diperbolehkan saling 

membantu. Sesuai dengan pendapat Huda (2013:201) Student Teams Achivement 

Devision (STAD) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang 

didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik 

yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. 

Kelebihan STAD yaitu adanya interaksi dalam diskusi kelompok yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Hal ini didukung oleh pendapat 

Uno (2012:107) pembelajaran STAD dapat memotivasi siswa untuk belajar dan 

untuk membantu saling belajar, berdiskusi, berdebat dan menggeluti ide-ide, 

konsep-konsep, dan keterampiln-keterampilan, memanfaatkan energi sosial siswa, 

saling mengambil tanggungjawab, dan belajar menghargai satu sama lain. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Student Teams Achivement Devision (STAD) adalah pembelajaran yang diawali 

dengan penyajian materi oleh guru, siswa dibentuk kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa secara heterogen untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Setelah selesai diskusi kelompok, siswa secara individu mengerjakan 

kuis secara individu untuk memperoleh skor awal yang akan diakumulasikan 

dengan skor yang diperoleh anggota yang lain untuk menjadi skor kelompok. 

Kelompok yang mendapatkan skor tertinggi akan mendapat sertifikat kelompok 

terbaik. 

Problem Based Learning(PBL) adalah model pembelajaran yang 

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya 
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dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. 

Menurut Arends (dalam Trianto,2007:68)  Pembelajaran  berdasarkan masalah 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Sesuai dengan pendapat Rusman 

(2012:229) pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu alternatif model 

pembelajaran yang memungkinkan dikembengkanya keterampilan berfikir siswa 

(penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah. 

Menurut pendapat Trianto (2009:90) model pembelajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya 

permasalahan yang membutuhkan penyelidikan yang autentik yakni penyelidikan 

yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

Terdapat tiga ciri utama pembelajaran berbasis masalah (PBL). Pertama, 

PBL merupakan merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Kedua, aktivitas 

pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, pemecahan 

masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir secara ilmiah. 

(sanjaya, 2011:214) 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL) adalah model 

pembelajaran yang menyajikan masalah diawal pembelajaran untuk melatih siswa 

untuk mengembangakan keterampilan berfikir kritis dalam menyelesaikan 

masalah berdasarkan pada pengetahuan yang telah dimiliki siswa.  
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Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima langkah 

utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi masalah 

dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Langkah-langkah 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai berikut: Tahap 1) Orientasi siswa 

pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

yang dipilih. Tahap 2) Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. Tahap 3) Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalahnya dari mencari sumber dari buku lain. Tahap 4) Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu berbagai 

tugas dengan temannya. Tahap 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan (Trianto, 2009:98) 

Manfaat pembelajaran berdasarkan masalah adalah membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual lainnya melalui berbagai situasi riil atau situasi yang disimulasikan, 

dan menjadi pelajar yang mandiri dan otonomi. 
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Keunggulan-keunggulan model pembelajaran Student Teams Achivement 

Devision(STAD) dan Problem Based Learning(PBL) perlu diuji keefektivannya 

melalui penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dilakukan di kelas V,  

kelas V A menggunakan model Student Teams Achivement Devision (STAD) dan 

kelas V B menggunakan model pembelajaranProblem Based Learning(PBL). 

Menurut tiga penelitian menunjukkan bahwa model Student Teams 

Achivement Devision (STAD) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti 

halnya penelitian yang dilakukan Sulinda, Pengaruh Cooperative Learning.Teknik 

STAD Terhadap Hasil Belajar Kelas IV SDN 01 Rasau Jaya. Berdasarkan 

perhitungan statistik dari rata-rata hasil post-test kelas kontrol sebesar 62,74 dan 

rata-rata hasil post-test kelas eksperimen sebesar 80,39 diperoleh thitung sebesar 

5,371 dan ttabel sebesar 1,998, yang berarti thitung (5,371) > ttabel (1,998), 

dengan demikian maka Ha diterima. Dan perhitungan effect size, diperoleh 

sebesar 1,24 berarti termasuk kriteria tinggi. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

cooperative learning teknik STAD memberi pengaruh yang besar terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV SDN 01 Rasau Jaya. 

Skripsi yang ditulis oleh Puspawati. Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Terhadap Aktivitas  dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar Nomor 3 Legian – Badung. F hitung = 69,78 p < 0,05. Ini 

berarti hasil uji hipotesis pertama berhasil menolak H0 Dengan demikian terdapat 

perbedaan prestasi belajar IPS antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. terdapat pengaruh implementasi model 

pemelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi belajar IPS dan minat belajar 
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(F hitung 39,12 p < 0,05). Prestasi belajar IPS dan minat belsjsr siswa lebih baik 

yang mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD. 

Skripsi Supriyadi yang berjudul  Model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL)Berbantuan Media Audiovisual Berpengaruh Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas IV Sd Gugus Ubud Gianyar Tahu Ajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan hasil 

belajar IPS antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran problem 

based learning berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

    sebesar 11, 56 dan dengan menggunakan taraf signifikan 5 % dan dk = 86 

diperoleh     sebesar 2,00. Ini berarti     >    (11, 56 > 2,00). Simpulan dari 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar IPS antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based 

learning berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional kelas IV SD Gugus Ubud Tahun Ajaran 2012/2013. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengadakan penelitian 

yang berjudul “Studi Komparasi Antara Model pembelajaran Student Teams 

Achivement Devision (STAD) danProblem Based Learning(PBL)Terhadap 

Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar IPS Kelas V SDN Wates 01 Semarang.” 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Hasil belajar IPS kelas V SDN Wates 01 Semarang masih rendah 

2. Siswa tidak termotivasi dan merasa jenuh mengikuti pembelajaran IPS 

3. Penyampaian pembelajaran oleh guru kurang menarik. 

4. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah. 

5. Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi 

memecahkan masalah. 

6. Guru belum mencipatakan partisipsi, kerjasama dan kompetisi diantara siswa. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang diteliti dapat terarah dan tidak terlalu luas 

jangkauannya maka penulis membatasi masalah ini yaitu : 

a. Model pembelajaran Student Teams Achivement Devision 

(STAD)meningkatkan aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang. 

b. Model pembelajaranProblem Based Learning (PBL)meningkatkan aktivitas 

siswa pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN Wates 01 Semarang. 

c. Model pembelajaran STAD (Student Teams Achivement 

Devision)meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang. 
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d. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN Wates 01 Semarang. 

e. perbedaan signifikan antara model Student Teams Achivement Devision 

(STAD) dan Problem Based Learning (PBL) terhadap aktivitas siswa dan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas VA dan VB SDN Wates 01 

Semarang. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

a. Apakah model pembelajaran Student Teams Achivement Devision 

(STAD)meningkatkan aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas VA 

SDN Wates 01 Semarang? 

b. Apakah model pembelajaranProblem Based Learning (PBL)meningkatkan 

aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN Wates 01 Semarang? 

c. Apakah model pembelajaran STAD (Student Teams Achivement 

Devision)meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang? 

d. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN Wates 01 Semarang? 

e. Apakah ada perbedaan signifikan antara model Student Teams Achivement 

Devision (STAD) dan Problem Based Learning (PBL)terhadap aktivitas 

siswa dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas VA dan VB SDN 

Wates 01 Semarang? 
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1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa dengan model pembelajaran 

Student Teams Achivement Devision (STAD) pada mata pelajaran IPS kelas 

VA SDN Wates 01 Semarang. 

b. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa dengan model 

pembelajaranProblem Based Learning (PBL)pada mata pelajaran IPS kelas 

VB SDN Wates 01 Semarang. 

c. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan  model pembelajaran 

STAD (Student Teams Achivement Devision) pada mata pelajaran IPS kelas 

VA SDN Wates 01 Semarang. 

d. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL)pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN Wates 01 

Semarang. 

e. Untuk mengetahui perbedaan signifikan antara model Student Teams 

Achivement Devision (STAD) dan Problem Based Learning (PBL)terhadap 

aktivitas siswa dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas VA dan VB 

SDN Wates 01 Semarang. 
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1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi atau pendukung penelitian yang selanjutnya. 

b. Menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran IPS. 

c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam dunia pendidikan khususnya mata pelajaran IPS di SD. 

1.6.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru SDN Wates 01 

Semarangsebagaialternatif metode pembelajaran dalam mengembangkan 

pembelajaran formal dengan strategi yang tepat dan dapat memotifasi siswa 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Guru mendapat pengalaman secara 

langsung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesi guru. 

b. Bagi siswa  

penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa  dalam pembelajaran. 

c. Bagi sekolah  

Dengan menerapkan smodel pembelajaran kooperatif dapat memberi 

masukan atau sumbangan pikiran kepada sekolah untuk proses perbaikan 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan mutu pendidikan 

dapat meningkat. 
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1.7 PENEGASAN ISTILAH 

1.7.1 Model Pembelajaran Student Teams Achivement Devision(STAD) 

Pembelajarn kooperatif tipe Student Teams Achivement Devision (STAD) 

merupakan pembelajaran yang merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif dan 

dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara 

kelompok dan individu yang saling berinteraksi dengan teman serta saling 

membantu dan bekerjasama sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sehingga berdampak positif pada hasil belajar yang meningkat. 

1.7.2 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang membantu 

siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknyadan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentanng duni social dan sekitarnya. Menurut 

Arends (1997) pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiridan keterampilan berfikir tingkat tinggi, mengebangkan kemandirian dan 

percaya diri. Sesuai dengan pendapat Rasman(2012:229) pembelajaran berbasis 

masalah adalah salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan 

dikembengknya keterampilan berfikir siswa (penalaran, komunikasi, dan koneksi) 

dalam memecahkan masalah. 

1.7.3 Belajar  

Menurut Rusman (2011:134) belajar adalah perubahan tingkah laku 

individu sebagai hasil dari pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan. 
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Belajar juga dipandang sebagai proses, kegiatan dan merupakan suatu 

hasil atau tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2011:20) belajar 

adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, 

misalya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

1.7.4 Hasil Belajar   

 Setiap kegiatan belajar diperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa untuk menguji kemampuan siswa tehadap materi yang dipelajari 

apakah siswa sudah mencapai KKM yang telah ditetapkan atau belum. Menurut 

pendapat Rifai dan Anni (2010:85) Hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Hal ini selaras dengan 

pendapat Hamalik (2003: 155) Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Purwanto (2013:49) Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang menimbulkan 

kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) maupun 

hasil sampingan pengiring (nurturant effect). 

1.7.5 Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran yaitu serangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa baik secara jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar  (Rohani, 2010: 8). Dalam 

kegiatan belajar, Rousseau (dalam Sardiman 2012: 96) memberikan penjelasan 

bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, 
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pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas 

yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. 

Diedrich (dalam Sardiman,2011:101), membuat suatu daftar yang berisi 8 

macam kegiatan (aktivitas siswa), antara lain: 

(1) Visual activities seperti membaca, memperhatikangambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

(2) Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi dan 

sebagainya. 

(3) Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato dan sebagainya. 

(4) Writing activities seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin, dan sebagainya. 

(5) Drawing activities seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola, 

dan sebagainya. 

(6) Motor activities seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya. 

(7) Mental activities seperti menanggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

(8) Emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tenang, gugup, dan sebagainya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1 Filsafat pendidikan 

2.1.1.1 Pengertian Filsafat  

 Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-

dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pemikiran yang mendalam , berfikir 

secara universal dan radikal untuk mencari suatu kebenaran yang akan dapat 

menarik kesimpulan bahwa setiap peristiwa tentu ada sebab terjadinya, dan setiap 

tingkah laku makhluk pun tentu berarah tujuan.  

2.1.1.2 Pengertian Filsafat Pendidikan  

Menurut Djumransyah (2006: 22) Pendidikan sebagai usaha sadar 

manusia untuk menumbuhkan dan mengembangakan potensi-potensi bawaan, 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

dan kebudayaan. 

Sadulloh (2004: 56) menjelaskan bahwa pendidikan terdiri atas tiga 

prinsip dasar yaitu (1) pendidikan berlangsung seumur hidup; (2) pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama semua manusia; dan (3) pendidikan 

merupakan suatu keharusan bagi manusia.“Kegiatan pendidikan ditujukan untuk 

menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang lebih baik, yaitu manusia dimana 

sikap dan perilakunya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dijiwai oleh 

nilai-nilai Pancasila.” 
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Al-Syaibany (dalam Sadulloh, 2004: 72) mengemukakan bahwa filsafat 

pendidikan berusaha mencari yang hak dan hakikat serta masalah yang berkaitan 

dengan proses pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha untuk mendalami konsep-

konsep pendidikan dan memahami sebab-sebab dari masalah pendidikan. Filsafat 

pendidikan juga berusaha membahas tentang segala yang mungkin mengarahkan 

proses pendidikan. Filsafat pendidikan harus mampu memberikan pedoman 

kepada para perencana pendidikan, dan orang-orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan.”  

2.1.1.3 Peran Filsafat Pendidikan 

Menurut Kilpatrick (dalam Djumransyah, 2006) Berfilsafat berarti 

memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih 

baik.Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha untuk merealisasikan nilai-nilai 

dan cita-cita tersebut dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Dari uraian 

tersebut  bahwa ide dan latar belakang Filsafat menentukan proses efektif 

pendidikan, dengan kata lain bahwa ajaran filsafat adalah nilai-nilai dan tujuan 

dalam pendidikan. Karena apa yang hendak dicapai dalam pendidikan sangat 

tergantung kepada latar belakang nilai-nilai filsafat. Atau dapat dikatakan bahawa 

dalam hal ini pendidikan merupakan proses pembinaan pribadi yang berwatak 

nilai-nilai filsafat yang telah ditentukan. 

Berdasarkan penadapat diatas dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan 

adalah usaha untuk mengembangkan potensi siswa melalui pendidikan 

berdasarkan pemikiran yang mendalam, berfikir sacara universal dan mendalam 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. 
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2.1.2 Hakikat Pendidikan dan Mendidik 

2.1.2.1 Pengertian pendidikan 

Menurut Djumransyah (2006: 22) Pendidikan sebagai usaha sadar manusia 

untuk menumbuhkan dan mengembangakan potensi-potensi bawaan, baik jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Hal ini selaras denga pendapat (Purwanto, 2003: 11) Pendidikan 

ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk 

memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. 

2.1.2.2 Pengertian Mendidik 

a. Teori Tabularasa (John Locke dan Francis Bacon) 

Menurut pendapat John Locke (dalam Purwanto, 2003: 15), mengatakan 

bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai ketas putih 

bersih yang belum ditulisi ( a sheer white paper avoid of all characters ). Jadi, 

sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa.Anak dapat 

dibentuk sekehendak pendidiknya.Kekuatan ada pada pendidik.Pendidikan atau 

lingkungan berkuasa atas pembentukan anak. 

Pendapat John Locke seperti diatas dapat disebut juga empirisme, yaitu 

suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan 

pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman (empiris) yang masuk melalui 

alat indera. 

Kaum behavioris juga berpendapat senada dengan teori tabularasa 

itu.Behaviorisme tidak mengakui adanya pembawaan dan keturunan atau sifat-

sifat yang turun-temurun.Semua pendidikan, menurut behaviorisme, adalah 
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pembentukan kebiasaan, yaitu menurut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam 

lingkungan seorang anak. 

b. Teori Nativisme 

Aliran nativisme berpendapat bahwa tiap-tiap anak sejak dilahirkan sudah 

mempunyai berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya 

masing-masing. Pembawaan anak-anak itu ada yang baik dan ada yang buruk. 

Pendidikan tidak perlu dan tidak berkuasa apa-apa (Purwanto, 2003: 16) 

2.1.2.3 Tujuan pendidikan 

Tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 

yaitu Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pada umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukkan kedalam salah satu 

dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan pskomotor  

(Subino dalam Purwanto, 2011:43) 

2.1.2.4 Aliran-Aliran Pendidikan  

 Aliran yang melandasi pelaksanaan pembelajaran IPS kelas V SDN Wates 

01 dengan menerapkan model pembelajaran STAD dan PBL  sebagai berikut: 
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a. Aliran Naturalisme 

Tokoh aliran naturalism adalah J.J.Reusseau, aliran ini memiliki 

pandangan bahwa setiap anak yang lahir didunia mempunyai pembawaan baik, 

namun pembawaan tersebut akan rusak karena pengaruh lingkungan.  

Naturalism memiliki tiga prinsip tentang proses pembelajaran M.Arifin 

dan Aminuddin R (dalam Suwarno,2008:52) yaitu: 

1) Anak didik belajar melalui pengalamanya sendiri. Kemudian terjadi interaksi 

antara pengalaman dengan kemampuan yang mampu mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya secara alami. 

2) Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 

Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mampu menyediakan lingkungan 

yang mampu mendorong kemampuan anak kearah pandangan yang positif. 

3) Program pendidikan disekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat 

yang menyediakan lingkungan yang berorientasi pada pola belajar anak 

didik. 

 Aliran naturalisme mendukung model pembelajaran yang peneliti terapkan 

yaitu Student Teams Achivement Devision (STAD) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan 

tingkat kemampuan akademik yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan pembelajaran (Huda (2013:201). Kelebihan STAD yaitu 

adanya interaksi dalam diskusi kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi.Hal ini sesuai dengan teori pendidikan naturalisme yang 

menyatakan bahwa perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan belajar dan 
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adanya interaksi antara pengalaman dengan kemampuan yang mampu mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya secara alami. 

b. Aliran Konstruktivisme 

Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget melalui teori perkembangan 

kognitif. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupkan interaksi kontinu 

antara individu dengan lingkunganya (Piaget dalam Suwarno:2008: 58) 

Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil 

konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat 

panca indra. 

Aliran ini mendukung model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) yang menyatakan bahwa Problem Based Learning adalah model 

pembelajaran yang membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi 

dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial 

dan sekitarnya. Menurut Arends (dalam Trianto,2007:68). Hal itu sesuai dengan 

aliran naturalisme yang menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari 

hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima 

lewat panca indra. Peran guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

sehingga siswa akan membangun pengetahuanya sendiri berdasarkan pengalaman 

belajaranya. 

2.1.2.5 Teori-Teori Belajar 

a. Teori Gestald 

Tokoh dalam teori ini adalah Max Wertheimer seorang psikolog Jerman. 

Menurut Gestald problem merupakan stimulis sampai didapat pada 
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pemecahanya.Organism akan selalu berfikir tentang suatu bahan ajar agar dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya sebagai bentuk respon dari stimulus yang 

berupa masalah tadi (Suwarno, 2006:66). 

Teori Gestald dapat disimpulkan bahwa masalah yang diberikan untuk 

siswa dalam pembelajaran dapat mengoptimalkan keterampilan siswa dalam 

berfikir agar dapat memecahkan masalah yang diberikan. 

b. Teori piaget 

Jean Piaget, merancang model yang mendeskripsikan bagaimana manusia 

memahami dunianya dengan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. 

Menurut Piaget seperti yang dikutip Woolfolk (2009) perkembangan kognitif 

dipengaruhi oleh  maturasi (kematangan), aktivitas dan transmisi sosial. Maturasi 

atau kematangan berkaitan dengan perubahan biologis yang terprogram secara 

genetik.Aktivitas berkaitan dengan kemampuan untuk menangani lingkungan dan 

belajar darinya.Transmisi sosial berkaitan dengan interaksi dengan orang-orang di 

sekitar dan belajar darinya. 

Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama 

yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia : 

1. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

2. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

3. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 

4. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

Tahap pertama adalah periode sensori motor (usia 0–2 tahun). Pada tahap 

ini anak belajar melalui pengindraan, melihat, mendengar, mengecap, mencium, 
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dan meraba. Tahap kedua adalah periode pra operasional (usia 2–7 tahun). Pada 

tahap ini pemikiran anak masih dalam tahap pra konsep,dan masih banyak terkait 

dengan intuisi dan fantasi. Tahap ketiga adalah periode operasional konkrit (usia 

7–11 tahun). Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir secara logis namun masih 

terkait dengan hal-hal kongrit. Tahap keempat adalah periode operasional formal 

(usia 11 tahun sampai dewasa). Pada tahap ini anak sudah mencapai tahap berpikir 

tingkat tinggi, analisis-sintetis, evaluasi, pemecahan masalah. 

Dengan mengacu pada teori perkembangan yang dikemukakan Piaget, 

tahap perkembangan anak SD berada pada tahap operaional kongkrit.Pada tahap 

ini anak sudah mampu berpikir secara logis namun masih terkait dengan hal-hal 

konkrit.Sehingga dalam pembelajaran penggunaan media dan alat peraga 

memiliki pengaruh penting. 

c. Teori Vigosky 

Menurut Vigotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif 

seseorang sesuai dengan teori sosiogenesis.Dimensi kesadaran sosial bersifat 

primer, sedangkan dimensi invidualnya bersifat turunan dan bersifat 

sekunder.Artinya, pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari 

sumber-sumber sosial diluar dirinya. 

d. Teori Humanistik 

Arthur Combs, Abraham H. Maslow dan Carl R. Rogers adalah tiga tokoh 

utama dalam belajar humanistik. Arthur Combs, seorang humanis berpendapat 

bahwa perilaku batiniah, seperti perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud, 

menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Untuk memahami orang lain, 
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kita harus melihat dunia orang lain seperti ia merasa dan berfikir tentang dirinya. 

Pendidikan humanistik fokus utamanya adalah hasil pendidikan yang efektif, 

belajar tentang cara-cara belajar (learning how to learn) dan meningkatkan 

kreatifitas an semua potensi siswa (Rifa’I dan Anni,2010:143) 

Menurut Suwardi (dalam Suwarno,2006:73) menutip pendapat Maslow, 

mengatakan bahwa ada bebrapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia 

yang bersifat hierarki. Kebutuhan tersebut meliputi: kebutuhan jasmaniah, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan 

kebutuhan aktualisasi diri. 

Menurut para ahli teori ini, hirarkie kebutuhan manusia mempunyai 

implikasi yang sangat penting bagi individu siswa.Oleh karena itu, pendidik harus 

memperhatikan kebutuhansiswa sewaktu beraktivitas didalam kelas.Seorang 

pendidik dituntut untuk memahami kondisi siswa.Menurut Maslow minat dan 

motivasi untuk belajarn tidak dapat berkembang jika kebutuhan pokoknya tidak 

terpenuhi. 

Rifa’I dan Anni (2010:144) Hasil belajar dalam pandangan humanistik 

adalah keampuan siswa mengambil tanggung jawab dalam menentukan apa yang 

dipelajari dan menjad individu yang mamapu mengarahkan diri sendiri (self-

directing) dan mandiri (independent). 

Teori humanistik dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan humnistik 

yaitu kesesuaian antara apa yang dipelajari siswa dengan apa yang mereka amati 

sehingga siswa dapat mengembangan potensi dan bakat yang diliki karena hasil 
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belajar adalah kemampuan peserta dididk mengambil tanggung jawab dalam 

menetukan apa yang dipelajari. 

2.1.3 Kerjasama antara Keluarga dan Sekolah 

Tiga komponen penting dalam pendidikan (trilogi pendidikan).Ketiganya 

meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat.Keluarga, dalam hal ini orang tua 

siswa, merupakan sumber pendidikan yang pertama dan utama. 

Orang tua dapat berperan serta dalam meyediakan dana, prasarana dan 

sarana sekolah sebagai upaya realisasi program-program sekolah yang telah 

disusun bersama. Orang tua yang memiliki pendidikan, pengetahuan, dan 

keterampilan khusus dapat berperan serta dalam membantu sekolah seperti pada 

bidang proses pembelajaran, pengelolaan persekolahan, dan pengelolaan 

keuangan sekolah. 

Orang tua dapat pula dilibatkan dalam program pembelajaran dan 

mengatasi kesulitan belajar siswa.Orang tua dapat membantu kesulitan siswa 

dalam bidang pelajaran tertentu di rumah untuk memberi penjelasan atau jika 

diperlukan mendatangkan guru les privat. 

Ada tujuh jenis peran serta orang tua dalam pembelajaran (Syaifudin, 

2008:4.11)  

a. Hanya sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Misalnya, 

orang tua hanya memasukkan anak ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya 

kepada pihak sekolah.  

b. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, misalnya dalam 

pembangunan gedung sekolah.  
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c. Menerima secara pasif apa pun yang diputuskan oleh pihak yang terkait 

dengan sekolah, misalnya komite sekolah.  

d. Menerima konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan 

sekolah. Misalnya, kepala sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah dan 

orang tua murid mengenai masalah pendidikan, masalah pembelajaran 

matematika, dll. Dalam konsep MBS hal yang keempat ini harus selalu terjadi.  

e. Memberikan pelayanan tertentu. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan mitra 

tertentu seperti komite Sekolah dan orang tua murid mewakili sekolah. 

f. Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan atau dilimpahkan sekolah. 

Sekolah, misalnya, meminta komite sekolah dan orang tua murid tertentu 

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang pentingnya 

pendidikan atau hal-hal penting lainnya untuk kemajuan bersama.  

g. Mengambil peran dalam pengambilan keutusan pada berbagai jenjang. 

Misalnya orang tua siswa ikut serta membicarakan dan mengambil keputusan 

tentang rencana kegiatan pembelajaran di sekolah, baik dalam pendanaan, 

pengembangan dan pengadaan alat bantu pembelajarannya.  

 

2.1.4 Guru dalam Pendidikan 

2.1.4.1 Syarat Menjadi Guru Yang Baik 

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar 

Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, pada pasal 15 

dinyatakan tentang guru sebagai berikut :” Syarat utama untuk menjadi guru, 

selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah 
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sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti 

yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 undang-undang ini (Purwanto, 

2003: 139). 

Pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat guru 

yang baik, yaitu berijazah, sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. 

2.1.4.2 Sifat dan Sikap Guru Yang Baik 

Sifat-sifat dan sikap guru yang baik, yaitu : (1) adil, (2) percaya dan suka 

kepada murid-muridnya, (3) sabar dan rela berkorban, (4) memiliki wibawa 

terhadap anak-anak, (5) penggembira, (6) bersikap baik terhadap guru-guru 

lainnya, (7) bersikap baik terhadap masyarakat, (8) benar-benar menguasai mata 

pelajarannya, (9) menyukai kepada mata pelajaran yang diberikannya, (10)  

berpengetahuan luas (Purwanto, 2003: 143-148) 

2.1.4.3 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar menurut Rusman (2010:80) merupakan 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. 

Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya 

digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar yaitu : 

Keterampilan dasar mengajar didefinisikan Rusman (2010:80-81) sebagai  

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran.Rusman juga menjabarkan sembilan aspek keterampilan dasar 

mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru yaitu: 

a. Keterampilan Membuka Pelajaran (set Induction skill) 

Kegiatan membuka pembelajaran dinyatakan Muchith (2007: 114) sebagai usaha 

atau kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 

pada apa yang dipelajarinya sehingga memperoleh hasil belajar yang ideal. 

Rusman (2010: 81) menegaskan bahwa membuka pembelajaran adalah kegiatan 

yang penting dan penentu keberhasilan kegiatan inti dan penutup. 

b. Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan 

pelajaran, secara sistematis dan terencana sehingga siswa mudah memahami 

pelajaran yang disampaikan. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan 

(Rusman, 2010: 86). Tujuan pemberian penjelasan menurut Supriyadi (2011: 145) 

adalah sebagai berikut: (1) membimbing pikiran siswa dalam memahami konsep, 

prinsip, dalil, atau hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran; (2) memperkuat 

struktur kognitif siswa; (3) membantu siswa memecahkan masalah; (4) membantu 

memudahkan siswa dalam proses asimilasi dan akomodasi; (5) 

mengkomunikasikan ide/gagasan kepada siswa; (6) melatih siswa agar mandiri 

dalam mengambil keputusan; (7) melatih siswa berpikir logis. 

 

c. Keterampilan Memberikan Variasi 



34 
 

 
 

Rusman (2010: 85) memandang keterampilan variasi adalah kemampuan 

guru dalam menyesuaikan kebutuhan siswa akan gaya mengajar, pola interaksi, 

media, metode, model, dan strategi secara individual dengan melihat intelegensi 

siswa berdasarkan multiplle inteligences. Tiga teknik yang dapat digunakan dalam 

melakukan variasi, yaitu: 

1) Variasi Pada Waktu Melaksanakan Proses Pembelajaran 

Untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif, ada beberapa 

teknik yang dapat dilakukan. Suyono, (2011: 230) menjelaskan tentang variasi 

gaya mengajar dan pola interaksi yaitu variasi gaya mengajar meliputi: (1) varasi 

suara; (2) pemusatan perhatian; (3) kesenyapan; (4) kontak pandang; (5) gerakan 

badan; (6) perubahan posisi guru; (7) perubahan metode mengajar; (8) membagi 

perhatian; (9) penggunaan selingan (ice breaker).Sementara variasi pola interaksi 

dapat dilakukan dengan mengubah pola interaksi klasikal antara guru dengan 

siswa dalam kelas menjadi pola interaksi dalam kelompok. 

2) Variasi Dalam Penggunaan Media dan Alat Pembelajaran 

Variasi nggunaan media dan alat pembelajaran dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

(a) Menggunakan variasi media yang dapat dilihat (visual) seperti menggunakan 

gambar, slide, foto, dan bagan. 

(b) Variasi alat atau media yang bisa didengar (auditif) seperti menggunakan 

radio, musik dan deklamasi. 

(c) Variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. 

(Sanjaya, 2011: 41) 



35 
 

 
 

3) Variasi dalam Berinteraksi 

Guru perlu membangun interaksi secaa penuh dengan memberikan 

kesempatanseluas-luasnya kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkunganya. 

Oleh sebab itu, guru perlu menggunakan variasi interaksi dua arah, yaitu pola 

interaksi siswa-guru-siswa, bahkan pola interaksi yang multiarah (Sanjaya, 

2011:42) 

d. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalah respon positif yang dilakukan guru atas perilaku positif 

yang dicapai siswa dalam proses belajarnya dengan tujuan untuk 

mempertahankankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Ada empat cara dalam 

memberikan penguatan dalam proses pembelajaran menurut Rusman (2010: 85) 

yaitu sebagai berikut: (1) pengutan kepada pribadi tertentu; (2) penguatan dengan 

kelompok siswa caranya dengan memberikan penghargaan kepada kelompok 

siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik; (3) pemberian penguatan 

dengan cara segara; (4) variasi dalam pengguanaan. 

Menurut Sanjaya (2011: 37) ada dua jenis penguatan yang diberikan oleh 

guru, yaitu: 

1) Penguatan Verbal 

Adalah penguatan yangiungkapkan dengan kata-kata, baik kata-kata 

pujiandan penghargaan atau kata-kata koreksi. Melalui kata-kata itu siswa akan 

merasa tersanjung dan berbesar hati sehingga siswa akan merasa puas dan 

terdorong untuk lebih aktif belajar. 

2) Peguatan Nonverbal  
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Penguatan nonverbal adalah penguatan yang diungkapkan melalui bahasa 

isyarat.Misalnya melalui anggukan kepala tanda setuju, gelangan kepala tanda 

tidak setuju, mengernyitkan dahi, dan mengangkat pundak.Selain itu penguatan 

nonverbal juga dapat dilakukan dengan memberikan tanda-tanda tertentu, 

misalnya dengan melakukan sentuhan dengan berjabat tangan atau menepuk-

nepuk pundaksiswa setelah siswa memberikan respon yang bagus. 

e. Keterampilan Bertanya 

Bertanya adalah aktivitas pokok dalam pembelajaran yang bersifat 

multiarah. Menurut pandangan Rusman (2010: 82) pertanyaan yang tersusun 

dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan 

dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa. Adapun                  

Suyono  (2011: 213) mengungkapkan bahwa pertanyaan yang tepat dan efektif 

sebaiknya dilakukan dengan cara-cara berikut:  (1) penggunaan pertanyaan secara 

jelas dan singkat; (2) memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi 

informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa; (3) 

memusatkan perhatian; (4) menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara 

acak; (5) pemberian waktu berpikir. 

Tujuan dari aktivitas bertanya menurut Suyono, (2011: 215) adalah : (1) 

mengetahui tingkat kemampuan siswa; (2) meningkatkan minat belajar siswa; (3) 

meningkatkan perhatian siswa terhadap suatu permasalahan; (4) mengembangkan 

pembelajaran aktif; (5) mendiagnosis kesulitan belajar; (6) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya; (7) membangun 

suasana demokratis dan terbuka. 
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f. Keterampilan Mengelola Kelas 

Adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikanya manakala terjadi hal-hal yang dapat 

mengganggu suasana pembelajaran (Sanjaya, 2011:44). Dalam penelitian ini, 

keterampilan mengelola kelas harus diterapkan dengan baik. Adapun komponen-

komponen dalam mengelola kelas menurut Rusman (2010:90) adalah sebagai 

berikut: 

(1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menegur bila siswa melakukan 

tindakan yang menyimpang. 

(2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

g. Keterampilan Membimbing Belajar Perseorangan 

Komponen yang perlu dikuasai guru berkaitan dengan pembelajaran 

perseorangan adalah sebagai berikut: (1) keterampilan mengadakan pendekatan 

pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar; (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan  

pembelajaran (Rusman, 2010: 91). 

h. Keterampilan Membimbing Kelompok Kecil 
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Komponen yang perlu dikuasi guru dalm membimbing diskusi kelompok 

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

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi; (2) 

memperjelas masalah untuk menghindari kesalahpahaman; (3) menganalisis 

pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menentang; (5) memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi; (6) menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi 

(Rusman, 2010: 89). 

i. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007  kegiatan yang harus 

dilakukan oleh guru dalam menutup pembelajaran  adalah sebagai berikut: (1) 

bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat kesimpulan pembelajaran. (2) 

melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan 

secara konsisten dan terpogram. (3) memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. (4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedial, pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas baik 

individu maupun kelompok. (5) menyampiakan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

Keterampilan dasar mengajar guru adalah seperangkat kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif 

diperlukan berbagai keterampilan mengajar yaitu (1) keterampilan membuka 

pelajaran; (2) keterampilan menjelaskan; (3) keterampilan memberikan variasi; 

(4) keterampilan member penguatan, (5) keterampilan bertanya; (6) keterampilan 
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mengelola kelas; (7) keterampilan membimbing belajar perseorangan; (8) 

keterampilan membimbing kelompok kecil; dan (9) keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

2.1.5 Guru Profesional 

2.1.5.1 Guru professional sebagai pengendali mutu pendidikan 

Peran guru di sekolah memiliki peran ganda, di pundak merekalah terletak 

mutu pendidikan. Guru berperan sebagai seorang manajerial yang akan mengelola 

proses pembelajaran, merencanakan pembelajaran, mendesain pembelajaran,  

melaksanakan aktivitas pembelajaran bersama siswa, dan melakukan 

pengontrolan atas kecakapan dan prestasi siswa-siswa.  

Atmosudirdjo (dalam Yamin 2011:56) mengemukakan mekanisme 

organisasi pendidikan mulai dari mandat yang diberikan oleh penguasa, pemilik, 

pemodal, atau pemerintah kepada pemimpin organisasi (kepala sekolah) sebagai 

top manager.Kemudian kepala sekolah melimpah wewenang kepada masing-

masing kepala sekolah atau executive manager (kepala bagian kurikulum, 

kesiswaan, dan humas). Selnjutnya pelimpahan wewenang kepada wali-wali kelas 

atau operative manager,dan kemudian pelimpahan wewenang untuk penentuan 

mutu pendidikan adalah guru juga sebagai supervisor. 

2.1.5.2 Guru professional sebagai agen budaya & moral 

Guru di dalam sekolah tidak hanya mentransferkan pengetahuan kepada 

siswa-siswa.Guru juga sebagai pelopor untuk menciptakan orang-orang 

berbudaya, berbudi, dan bermoral. 
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Pada zaman dahulu bangsa-bangsa lain seperti: Belanda, Amerika, Arab, 

Jepang, Afrika, Spanyol, Portugis, dan lain-lain mengenal bangsa Indonesia 

memiliki budaya dan moral yang tinggi, memiliki adat istiadat dan berpegang 

teguh dengan adat istiadat, ramah, dan sopan. Nilai-nilai ini selalu dikembangkan 

menjadi khasanah keindonesiaan. 

Pergeseran nilai-nilai budaya sudah tidak terelakkan lagi, guru tidak 

mampu bekerja sendiri dalam mengembangkan nilai budaya dan moral.Teori-teori 

yang diajar di sekolah bertentangan dengan praktik di lapangan (lingkungan luar 

sekolah) sangat banyak mempengaruhi sikap, perilaku para siswa. Konflik dalam 

kebudayaan menurut Kneller (dalam Yamin 2011: 58) contoh orang dirangsang 

dengan gaya berpakaian, bergaul bebas, reklame, film-film di televisi, gambar 

porno di media cetak, untuk mencari kepuasan, kenikmatan lantaran masa depan 

yang tidak pasti. 

Kasus-kasus yang melanda bangsa Indonesia saat ini, seperti korupsi, 

manipulasi, pemerkosaan, narkoba mencorengkan nilai-nilai moral yang diajar di 

bangku sekolah, hal ini dilakukan tidak saja oleh orang-orang yang tidak 

berpendidikan, akan tetapi juga orang-orang yang berpendidikan. Orang mencuri 

bukan lagi untuk mencari sesuap nasi, tetapi aktornya adalah orang-orang 

akademisi, para pengayom masyarakat, dan orang-orang kaya (kleptomania)  

sudah merupakan kehobian dan penyakit. 

George F. Kneller (dalam Yamin 2011: 58) perilaku budaya dan moral 

yang menyimpang seperti ini, disebut Durkem-anomi, atau keadaan tanpa norma, 



41 
 

 
 

yaitu bila norma-norma resmi tidak lagi membimbing realita hidup dalam 

kebudayaan tersebut. 

2.1.5.3 Tanggung Jawab Guru sebagai Mediator dan Fasilitator Pembelajaran 

Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran karena media sebagai alat dan sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat 

melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah. 

Menurut pendapat Rusman (2012:64) dalam memilih dan menggunakan 

media pendidikna harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan 

kemampuan guru serta minat dan kemampuan siswa. 

Guru sebagai fasilitator hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar 

yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar 

mengajar, baik berupa nara sumber, buku teks, buku materi ataupun majalah. 

 

2.1.6 Karakteristik siswa SD  

Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam banyak segi 

dan bidang diantaranya perbedaan individu, perbedaan fisik, perbedaan 

intelektual, perbedaan perkembangan moral. 
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2.1.6.1 Perbedaan Individual Anak Usia SD 

Pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda.Menurut 

Langret (dalam Uno, 2012:262) perbedaan merupakan variasi yang terjadi, baik 

pada aspek fisik maupun psikologis.Seorang guru dapat mengetahui perbedan 

individual dengan mengamati ciri fisik, seperti tinggi atau bentuk badan. Ciri lain 

yang adalah dari tingkah laku masing-masing siswa. Ada siswa yang pendiem, 

lincah, berbicara sangat cepat, lambat dan sebagainya. 

2.1.6.2 Perbedaan Perkembangan Fisik 

a. Usia masuk kelas satu SD atau MI berada dalam periode peralihan dari 

pertumbuhan cepat masa anak anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih 

lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama tahun tahun di SD. 

b. Pada usia 10 tahun, anak-anak perempuan rata-rata lebih tinggi dan lebih berat 

dari pada anak laki-laki. Namun, setelah usia 12atau 13 tahun, anak laki-laki 

menyusul bahka lebih berat dan lebih tinggi dari pada anak perempuan 

(Uno,2012:262) 

c. Akhir kelas empat, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa 

lonjakan pertumbuhan. Lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. 

d. Pada akhir kelas lima, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat dan 

lebih kuat daripada anak laki‐laki. Anak laki‐laki memulai lonjakan pertumbuhan 

pada usia sekitar 11 tahun. 

e. Menjelang awal kelas enam, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak 

tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi 
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umumnya dimulai pada usia 12‐13 tahun. Anak laki‐laki memasuki masa pubertas 

dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13‐16 tahun. 

2.1.6.3 Perbedaan Individual Anak Usia SD 

Pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda.Menurut 

Langret (dalam Uno, 2012:262) perbedaan merupakan variasi yang terjadi, baik 

pada aspek fisik maupun psikologis.Seorang guru dapat mengetahu perbedan 

individual dengan mengamati ciri fisik, seperti tinggi atau bentuk badan. Ciri lain 

yang adalah dari tingkah laku masing-masing siswa. Ada siswa yang pendiam, 

lincah, berbicara sangat cepat, lambat dan sebagainya. 

2.1.6.4 Perbedaan perkembangan intelektual 

Seorang anak umumnya memasuki jenjang pendidikan SD pada usia 

6tahun, diman diperkirakan sudah siapmenerima pelajaran dan dapat mengalami 

kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Walaupun demikian ada 

siswa yang pada usia tersebut belum mampu mengikuti pelajaran yang diberikan 

secara teratur dan kadang-kadang ketidakmampuan siswa yang keluar dalam 

bentuk tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dianggap guru sebagai suatu 

kemalasan. Semestinya hal tersebut dipandang sebagai suatu perbedaan dalam 

kemampuan intelektualnya. 

2.1.6.5 Perbedaan Perkembangan Moral 

Perbedaan yang dapat terjadi pada aspek perkembangan moral pada 

individu tergantung dari lingkungan bukan bawaan lahir.Lingkungan keluarga, 

teman sebaya dan sekolah dan guru membuat perbedaan pada perkembangan 

moral anak. 
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Menurt Piaget (dalam Uno, 2012:266) perbedaan perkembangan moral 

melalui dua tahap yaitu: 

Tahap pertama, hambatan moralitas yang disebut dengan heteronomous 

morality, bercirikan kekakuan, penyesuaian yang sederhana.Para remaja melihat 

sesuatu sepert hitam dan putih tidak kelabu, jadi cukup tegas karena mereka 

egosentrik.Mereka berpendapat bahwa peraturan tidak dapat berubah, sehingga 

perilaku seseorang dapat betul atau salah. Sekalipun demikian, anak-anak juga 

sering tidak menurut atau taat pada peraturan, mereka curiga satu sama lain. 

Tahap ke dua yaitu moralitas kerja disebut dengan autonomous morality 

bercirikan moral yang fleksibel.Anak-anak yang telah matang banyak bergaul 

dengan teman sebaya atau orang dewasa, mereka kurang bersifat egosentrik. 

2.1.6.6 Memahami Perkembangan Anak 

Tahap-tahap perkembangan kognitif dalam teori Piaged mencakup 

beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap Pra-Opersional (2-7tahun). 

Pada tahap ini kemampuan skema kognitifnya msih terbatas. Siswa suka 

meniru perilku orang lain. Perilaku yang ditiru terutama perilaku orang lain 

terutama orang tua dan guru yang pernah ia lihat ketika orang itu merespon 

terhadap perilaku orang, keadaan, dan kejadian yang dihadapi pada masa lampau. 

2. Tahap Operasional Kongkrit (7-11 tahun) 

Pada tahap ini siswa sidah mulai memahami aspek-aspek komulatif materi 

serta mempunyai kemampuan memahami cara mengombinasikan beberapa 

golongan bendayang bervariasi tingkatanya selain itu, siswa sudah mampu 
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berfikir secara sistematis mengenai benda-banda dan peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit. 

3. Tahap Operasional Formal 

Pada tahap ini anak sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif 

siswa pada tahap ini telah memiliki kemampuan mengorganisasikan dua ragam 

kemampuan kognitif, baik secara simultan maupun berurutan. Misalnya 

merumuskan hipotesis yang menggunakan prinsip abstrak, siswa mampu berfikir 

untuk memecahkan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan 

dengan lingkungan yang ia respon. Sedangakan kapasita menggunakan prinsi-

prinsip abstrak, siswa akan mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak. 

2.1.6.7 Cara Mengembangkan Potensi Anak 

Peran guru dalam mengembangkan potensi siswa, yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang sehingga dapat 

mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya 

guru yaitu dengan menerapkan cara belajar siswa aktif. Prinsip pembejaran yang 

mengaktifkan siswa  antara lain : 

a. Mendesain yang dapat membuat siswa aktif sepenuhnya dalam proses belajar.  

Keaktivan fisik, mental, dan emosional dapat diupayakan dalam melibatkan 

sebanyak mungkin indera siswa. Makin banyak keterlibatan indra itu dalam 

proses belajar semakin maksimal keaktivan siswa. 

b. Membaskan siswa dari ketergantungan yang berlebihan pada guru. 
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c. Menilai hasil belajar bahwa hasil pembelajaran penuh dengan bebagai 

kegiatan belajar, maka potensi siswa tergantung pada kegiatan belajar itu 

sendiri (Uno, 2012 : 32-34). 

 

2.1.7 Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar 

2.1.7.1 Hubungan Guru dan Siswa 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak dipengaruhi 

komponen-komponen belajar mengajar. Sebagai contoh bagaimana cara 

mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan , media yang digunakan, dan 

lain-lain. Disamping komponen-komponen pokok yang ada dalam kegiatan 

belajar mengajar, ada faktor lain yang ikut memengaruhi keberhasilan belajar 

siswa, yaitu soal hubungan antara guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa atau 

anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat 

menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, 

bagaimanapun sesempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan 

guru-siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat diciptakan 

suatu hasil yang tidak diinginkan. 

Dalam hubungan ini, salah satu cara mengatasinya adalah dengan melalui 

contact hours di dalam hubungan guru-siswa. Contact hoursatau jam-jam bertemu 

antara guru-siswa, pada hakikatnya merupakan kegiatan di luar jam-jam 

presentasi di muka kelas seperti biasanya. 

Dengan demikian bentuk-bentuk kegiatan belajar mengajar selain melalu 

pengajaran di depan kelas, perlu diperhatikan bentuk-bentuk kegiatan belajar 
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mengajar yang lain. Bentuk-bentuk belajar yang lain itu antara lain dilakukan 

melalui contact hours tersebut. Dalam saat-saat semacam itu dapat dikembangkan 

komunikasi dua arah. Guru dapat menanyakan dan mengungkap keadaan siswa 

dan sebaliknya siswa mengajukan berbagai persoalan-persoalan dan hambatan 

yang sedang dihadapi. Terjadilah suatu proses interaksi dan komunikasi yang 

humanistik. Memang, guru yang menerapkan prinsip-prinsip humanistic approach  

akan tergolong pada humanistic teacher. Hal ini jelas akan sangat membantu 

keberhasilan studi para siswa. Berhasil dalam arti tidak sekedar tahu atau 

mendapat nilai baik dalam ujian, tetapi akan menyentuh pada soal sikap mental 

dan tingkah laku atau hal-hal yang intrinsik. Dengan demikian tujuan 

kemanusiaan harus selalu diperhatikan, sehingga salah satu hasil pendidikan yang 

diharapkan yakni human people yakni manusia yang memiliki kesadaran untuk 

memperlakukan orang lain dengan penuh respect dan dignity. 

Namun demikian, harus diakuai bahwa kegiatan informal semacam itu 

belum banyak dikembangkan.Disamping itu, perlu juga diingat adanya hambatan-

hambatan tertentu.Misalnya kadang-kadang masih adanya sikap otoriter dari guru 

(terutama warisan di zaman feodal), sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif, 

jumlah siswa yang terlalu besar, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang 

guru sendiri maupun para siswanya. Untuk mengatasi itu perlu dikembangkan 

sikap demokratis dan terbuka dari para guru, perlu ada keaktifan dari pihak siswa, 

dan guru harus bersikap ramah, sebaliknya siswa juga harus bersikap sopan, saling 

hormat menghormati, guru lebih bersifat manusiawi, rasio guru dan siswa yang 
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lebih proporsional, masing-masing pihak bila perlu mengetahui masing-masing 

latar belakang baik guru maupun siswa. 

Apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi, maka akan tercipta suatu 

komunikasi yang selaras antara guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar. 

Memang untuk itu ada persyaratan yang seyogyanya perlu diperhatikan, antara 

lain: 

a. Perlu dedikasi yang penuh di kalangan guru yang disertai dengan kesadaran 

akan fungsinya sebagai pamong bagi siswa. 

b. Menciptakan hubungan yang baik antara sesame staf pengajar dan pimpinan, 

sehingga mencerminkan pula hubungan baik antara guru dan siswa. 

c. Sistem pendidikan dan kurikulum yang mantap. 

d. Adanya fasilitas ruangan yang memadai bagi para guru untuk mencukupi 

kebutuhan tempat bertamu antara guru dan siswa. 

e. Rasio guru dan siswa yang rasional, sehingga guru dapat melakukan didikan 

dan hubungan secara baik. 

f. Perlu adanya kesejahteraan guru yang memadai, sehingga guru tidak terpaksa 

harus  mencari hasil sampingan. 

 

2.1.8 Strategi Pembelajaran Efektif 

Keberhasilan pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran tergantung dari 

kemampuan guru untuk merancang pelaksanaan pembelajaran yang efektif untuk 

menciptakan pembelajaran aktif untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sehingga diharapkan juga pada peningkatan prestasi belajar siswa. 
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Keaktivan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar merupakan salah satu 

kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran (Rusman, 2012:111). Sesuai 

dengan pendapat Uno (2012:78) yang menyatakan bahwa pembelajaran aktif 

adalah pada saat anak aktif, terlibat dan peduli terhadap pendidikan mereka 

sendiri. Siswa dilatih untuk dapat berfikir kritis dan berperan aktif dalam 

pembelajaran, bukan hanya menjadi pendengar pasif atas apa yang disampaikan 

guru. Dalam hal ini guru harus mampu merancang pembelajaran yang efektif. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

efektif adalah proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil belajar 

siswa, namun pembelajaran yang menekankan pada proses aktivitas siswa yang 

mampu memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikanya dalam kehidupan 

nyata.  

Tujuh indikator yang dapat menunjukan pembelajaran efektif: 

2.1.8.1 Pengorganisasian materi yang baik 

Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 

disampaikan secara logis dan teratur, sehungga dapat terlihat kaitan yang jelas 

antara topi satu dengan topik yang lain selama pertemuan berlangsung(Uno, 2012: 

173). Pengorganisasian materi terdiri dari: 

a. Merinci materi 

b. Urutan materi dari yang mudah ke yang sukar, 

c. Kaitanya dengan tujuan. 
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Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian materi adalah 

bagaimana kemampuan daya serap siswa. Daya serap tersebut berkaitan erat 

dengan motivasi dan kesiapan belajar siswa. 

2.1.8.2 Komunikasi Yang Efektif 

Komunikasi yang efektif dalam pembelajarna mencakup penyajian yang 

jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, 

kemampuan wicara yang baik (nada, intonasi, ekspresei) dan kemampuan untuk 

mendengar. 

Komunikasi yang baik tidak hanya diwujdkan melalui menjelaskan secara 

verbal, tetapi juga dapat berupa myng tertulis, rencana pembelajarn yang jelas dan 

mudah dimengerti.Jenis komunikasi yang sangat penting adalah komunikasi 

interpersonal.Bagi guru membangun suasana hangat dengan para siswa dan antar 

sesame siswa sangatlah penting.Suasana saling menerima, saling percaya aka 

meningkatkan efektifitas komunikasi. Penilaian komunikasi yang efektif yaitu: 

a. Apakah suara guru cukup jelas terdengar? 

b. Apakah guru berkomunikai dengan penuh percaya diri atau ragu-ragu dan 

guru? 

c. Apakah guru mampu menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan baik dan 

menggunakan contoh yang kongkret? 

d. Apakah materi pelajaran dapat dipahami dengan baik? 

2.1.8.3 Penguasaan dan Antusiasme Terhadap Materi Pelajaran 

Seorang guru ditunt menguasai materi pelajaran dengan benar, jika telah 

menguasainya maka meteri dapat diorganisasikan secara sistematis dan logis. 
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Seorang guru harus mampu menghubungkan materi yang diajarkan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa, mampu mengaitkanmateri dengan 

pekembangan yang terjadi sehingga proses belajar mengajar menjadi hidup. 

2.1.8.4 Sikap Positif Terhadap Siswa  

Wotruba dan Wright (dalam Uno, 2012:182) sikap positif terhadap siswa 

dapat dicerminkan dalam beberapa cara, antara lain: 

a. Apakah guru memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang diberikan? 

b. Apakah guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan atau memberi 

pendapat? 

c. Apakah guru dapat dihubungi siswa diluar jam pelajaran? 

d. Apakah guru menyadari dan peduli dengan apa yang dipelajari siswa? 

Secara lebih rinici Robert M. mager mengemukakan tentang sikap positif 

terhadap siswa: 

a. Menerima respon siswa baik yang benar maupun yang salah sebagai usaha 

untuk belajar. 

b. Memberi penguatan terhadap respon yang tepat. Setiapkesempatan dapat 

digunakan untuk mendorong siswa yang telah berusaha dengan sungguh-

sungguh dan bukan hanya kepada yang berhasil. 

c. Memberi tugas yang memberi peluang memperoleh keberhasilan. Tugas yang 

diberikan seharusnya sesuai dengan yang mereka pelajari. 
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d. Menyampaikan tujuan kepada siswa, sehingga sejak awal siswa sudah 

memahami dan dapat mengarahkan perhatian siswa.  Siswa dapat mengetahui 

sebelumnya materi yang akan  dibahas serta manfaat mempelajarinya. 

e. Mendeteksi apa yang telah diketahui siswa, sehingga siswa tidak merasa 

bosan. Guru dapat menghubungkan pengetahuan yang telah mereka miliki 

dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini merupakan syarat penting untuk 

dapat menggerakan proses pembelajaran, menghubungkan dengan cara 

mengaitkan kembali tentang apa yang telah siswa peroleh sebelumnya. 

f. Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Kegiatan agar 

siswa aktif misalnya dengan menugaskan siswa untuk melakukan sesuatau dan 

meminta siswa maju kedepan kelas untuk menceritakan kembali materi yang 

telah dibahas, mengadakan Tanya jawab. 

g. Mengendalikan perilaku siswa selama kegiatan berlangsung. Perilaku siswa 

yang kurang menyenangkan terjadi karena pembelajaran yang kurang menarik 

perhatian sehingga menimbulkan masalah kedisiplinan. Aturan dalam 

melaksanakan disiplin adalah konsistensi. Jika kesepakatan yang telah 

disepakati dilanggar oleh siswa, maka berolah sanksi sesuai dengan kesalahan 

yang telah dibuatnya. 

2.1.8.5 Member Nilai Yang Adil 

Keadilan dalam memberi nilai tercermin dari adanya: 

a. Kesesuaian tes soal dengan materi yang diajarkan merupakan satu tolak ukur 

keadilan. 

b. Sikap konsistensi terhadap pencapian tujuan pelajaran. 
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c. Usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan 

d. Kejujuran siswa dalam memperoleh nilai. 

e. Pemberian umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. 

2.1.9 Pendekatan Inovatif Dalam Pembelajaran 

Menurut winatapura (2007:18) pembelajaran merupakan kegiatan 

memfasilitasi, meningkatkan intensitas dan meningkatkan kualitas belajar 

siswa.Kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran terkait dengan penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa.Pendekatan akan menentukan 

arah pelaksanaan ide untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap 

masalah atau objek kajian yang akan ditangani (Rusman,2013:380) 

Killen (dalam Rusman,2013:381) ada dua pendekatan dalam pembelajaran 

yaitu: 

a. Pendekatan Pembelajaran Yang Berorientasi Pada Guru (Teacher Centered 

Approaches) 

Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru adalah 

pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan 

belajar bersifat klasik.Dalam pendekatan ini guru memposisikan diri sebagai 

orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. 

 

b. Pendekatan Pembelajaran yang Berorientasi pada Siswa (Student Centered 

Approaches) 

Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan 

pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan 
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belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi siswa, 

manajemen, dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. 

Peran guru untuk mendorong siswa belajar secara aktif yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang sehingga dapat 

mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya 

guru yaitu dengan menerapkan cara belajar siswa aktif. Prinsip pembejaran yang 

mengaktifkan siswa  antara lain : 

a) Mendesain yang dapat membuat siswa aktif sepenuhnya dalam proses belajar.  

Keaktifan fisik, mental, dan emosional dapat diupayakan dalam melibatkan 

sebanyak mungkin indra siswa. Makin banyak keterlibatan indra itu dalam 

proses belajar semakin maksimal keaktifan siswa. 

b) Membebaskan siswa dari ketergantungan yang berlebihan pada guru. 

c) Menilai hasil belajar bahwa hasil pembelajaran penuh dengan berbagai 

kegiatan belajar, maka potensi siswa tergantung pada kegiatan belajar itu 

sendiri. (Uno, 2012 : 32-34). 

2.1.9.1 Taksonomi Tujuan Pembelajaran 

Benyamin S. Bloom dan Krathwohl (1964) memilah taksonomi menjadi 

kawasan yaitu kawasan (1) kognitif, (2) afektif, (3) psikomotor. 

 

a. Kawasan kognitif 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai 

ketingkat yang lebih tinggi yakni mencipta. Kawasan  kognitifTaksonomi Bloom 
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baru versi Kreathwohl pada ranah kognitif terdiri dari enam level: remembering 

(mengingat), understanding (memahami), applying (menerapkan), analyzing 

(menganalisis, mengurai), evaluating (menilai) dan creating (mencipta). 

b. Kawasan Afektif 

Kawasan  afektif yaitu berkaitan dengan dengan sikap, nilai, dan interst, 

apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. Katagori tujuan siswaan 

afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian 

(valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup 

(organization by a value complex). 

c. Kawasan  Psikomotor 

Kawasan  psikomotor mencakup tujuan yang  berkaitan dengan 

keterampilan (skill) yang bersifat manual atau motorik Dyers, J.H. et al (2011), 

Kemampuan kreativitas diperoleh melalui:Observing(mengamat), 

Questioning(menanya), Experimenting(mencoba), Associating(menalar), 

Networking (Membentuk jejaring). 

https://www.google.com/search?q=ranah+hasil+belajar+menurut+Dyers&ie

=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a diakses 

tanggal 6 Mei 2014 Pukul 20.00. 

 

2.1.10 Ciri- ciri guru yang keratif 

Dengan menjadi guru yang kreatif guru akan menunjukan kinerja yang 

baik. Menutrut Ansori Ciri-ciri guru yang kreatif antara lain: 

https://www.google.com/search?q=ranah+hasil+belajar+menurut+Dyers&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a
https://www.google.com/search?q=ranah+hasil+belajar+menurut+Dyers&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a
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a. Mampu mengekspos siswa pada hal-hal yang bisa membawa mereka dalam 

belajar. 

b. Mampu melibatkan siswa dalam segala aktivitas pembelajaran. 

c. Mampu memberikan motivasi untuk siswa baik secara verbal maupun 

nonverbal 

d. Mampu mengembangkan strategi pembelajaran. 

e. Menerapkan pendekatan, metode, model dan teknik dalam proses 

pembelajaranyang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

f. Mampu berimprovisasi dalam pembelajaran. 

g. Mampu membuat dan mengembangkan bahan ajar yang variatif. 

h. Mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. 

http://www.sekolahdasar.net/2012/11/ciri-ciri-guru-kreatif-yang-

profesional.htmldi akses pada tanggal 23 April 2014 pukul 21.38 WIB 

2.1.10.1 Upaya-Upaya Menjdi Guru Yang Kreatif 

a. Memahami standart tuntutan profesi yang ada. Upaya memahami tuntutan 

standar profesi yang ada (di Indonesia dan yang berlaku di dunia) harus 

ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru kita ingin meningkatkan 

Profesionalismenya. 

b. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Upaya mencapai 

kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi 

guru.  

c. Membangun kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi 

profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat 

http://www.sekolahdasar.net/2012/11/ciri-ciri-guru-kreatif-yang-profesional.html
http://www.sekolahdasar.net/2012/11/ciri-ciri-guru-kreatif-yang-profesional.html
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dilakukan guru dengan membina jaringan kerja. Guru harus berusaha mengetahui 

apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses.  

d. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan 

bermutu tinggi. Upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang 

mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu 

keharusan di zaman sekarang. Semua bidang dituntut untuk memberikan 

pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada siswa , 

Orang tua dan sekolah .  

e. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan 

tekhnologi komunikasi dan informasi mutkhir agar senantiasa tidak keinggalan 

dalam kemampuannya menggelola pembelajaran. 

http://suriyatihalim.blogspot.com/2010/02/upaya-meningkatkan-

profesionalisme-guru.html 

 

2.1.11 Kurikulum 

2.1.11.1 Perkembangan kurikulum 

Kurikulum adalah situasi dan kondisi yang ada untuk mengubah sikap 

anak (Ahmadi, 2004: 129).Sesuai pendapat Muzamiroh (2013:15) Kurikulum 

adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang 

didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa 

proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. 

Kurikulum perlu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang 

ada.Sehingga dengan demikian kurikulum yang diterapkan disekolah juga sudah 

http://suriyatihalim.blogspot.com/2010/02/upaya-meningkatkan-profesionalisme-guru.html
http://suriyatihalim.blogspot.com/2010/02/upaya-meningkatkan-profesionalisme-guru.html
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banyak mengalami perubahan atau sekaligus perkembangan kearah yang lebih 

baik. Adapun sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia sebagai berikut: 

a. Kurikulum periode 1984 

Kurikulum 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum 1975. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini 

adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar 

berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan 

secara terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. 

Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Berorientasi kepada tujuan instruksional. 

2) Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa 

aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan 

emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara 

maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

3) Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral 

adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan 

kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang 

sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. 

4) Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-

konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian 

diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga 
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sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang 

dipelajarinya. 

5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. 

Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan 

penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, 

semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif 

dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari 

sederhana menuju ke kompleks. 

6) Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah 

pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukkan 

keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. 

Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efesien 

dalam mencapai tujuan pelajaran. 

Kurikulum 1984 mengusung process approach. Meski mengutamakan 

pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan 

sebagai subjek belajar.Dari mengamati sesuatu, mengelompokan, mendiskusikan 

hingga melaporkan model ini juga disebut Cara Belajar Siswa Aktif atau Student 

Active Learning.Konsep Kurikulum ini diterapkan di sekolah-sekolah namun 

banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA.Sehingga yang terlihat 

adalah suasana gaduh diruang kelas. 

b. Kurikulum periode 1994 

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan 

dilaksanakan sesuai UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Hal 
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ini berdampak pada pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari 

system semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang 

pembagianya dalam satu tahun menjadi tiga tapap diharapkan dapat memberi 

kesempatan bagi siswa untuk untuk dapat menerima materi pelajaran cukup 

banyak.Tujuan pengajaran menekankan pada pemahamn konsep dan keterampilan 

menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 

Dalam kurikulum ini beban belajar siswa terlalu berat dari muatan lokal 

hingga nasional.Muatan lokal disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing 

yang mempelajari tentang potensi daerah. 

Cirri-ciri kurikulum 1994  

1) Sifat kurikulum objective based curriculum. 

2) Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan 

3) Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat 

(berorientasi kepada materi pelajaran/isi) 

4) Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem 

kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. 

5) Dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan 

siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan social 

6) Nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama),dan SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum) 

7) Penjurusan di SMU dilakukan di kelas II, f) penjurusan dibagi atas tiga 

jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa 

8)  SMK memperkenalkan program pendidikan sistem ganda (PSG) 
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c.  Kurikulum periode 2004-2006 (kurikulum berbasis kompetensi) 

 Kurikulum berbasis Kompetensi menitikberatkan pada pengembangan 

kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar 

performance yang telah ditetapkan.Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan 

mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat 

kompetensi yang telah ditentukan. 

d.  Kurikulum KTSP ( Kurikulum tingkat satuan pendidikan) 

 Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional pendidikan yang 

disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berlaku 

dewasa ini di Indonesia. KTSP diberlakukan mulai tahun ajaran 2006/2007 yang 

menggantikan kurikulum 2004 (KBK). Kurikulum ini lahir seiring dengan 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Salah satu perbedaan KTSP dibandingkan dengan 

kurikulum yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia adalah terletak pada 

sistem pengembangannya. Pengembangan kurikulum sebelum KTSP dilakukan 

secara terpusat (sentralistik), sedangkan KTSP merupakan kurikulum operasional 

yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik 

dan perbedaan daerah (desentralistik).  

 KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur 

dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus.Secara substantif, 

pemberlakuan kurikulum 2006 merupakan implementasi regulasi yang telah 
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dikeluarkan yaitu PP no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.Akan 

tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan 

tercapainya paket-paket kompetensi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) 

dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter. 

Menurut Muzamiroh (2013:50) kurikulum KTSP memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual, 

maupun klasikal. 

2) Berorientasi pada hasil belajar (learning out comes) dan keberagaman. 

3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi. 

4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang 

memenuhi unsur edukatif. 

5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan 

atau pencapaian suatu kompetensi. 

e. Kurikulum 2013 

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari 

melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, 

sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai 

dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari 
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uji publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan 

masukan dari masyarakat. 

Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong siswa atau siswa, mampu lebih 

baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah 

menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam 

penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, 

sosial, seni, dan budaya. 

Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, 

dan lebih produktif, sehingga mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai 

persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. 

Menurut Muzamiroh (2013:142) karakteristik kurikulum 2013 untuk SD-

MI (sekolah dasar madrasah Ibtidaiyah)diantaranya sebagai berikut: 

a. Kurikulum 2013 berbasis pada sains 

b. Kurikulum untuk SD bersifat tematik integratif 

c. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara 

sikap, keterampilan dan pengetahuan,disamping pembelajaranya yang holistik 

dan menyenangkan. 

d. Proses pembelajaran menekankan aspek afektif, psikomotorik, 

kognitif,melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. 

e. Mata pelajaran SD diantaranya meliputi: 

1) Pendidikan agama 

http://guru.or.id/santri-muhammadiyah-juarai-lomba-lari-aksioma-diy.html
http://guru.or.id/belajar-berbuat-dan-bekerjasama.html
http://guru.or.id/samba-ketemu-saron-debora-fattin-macin-mahasiswa-asal-brasil-sedang-belajar-gamelan.html
http://guru.or.id/menjaga-warisan-leluhur.html
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2) Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

3) Bahasa Indonesia 

4) Matematika 

5) Ilmu Pengetahuan Alam 

6) Ilmu Pengetahuan Sosial 

7) Seni budaya dan prakarya (muatan lokal) 

8) Pendidikan jasmani olahraga kesehatan 

f. Alokasi waktu per jam pelajaran SD 35 menit 

g. Banyak jam perminggu kelas I=30 jam, kelas II=32 jam, kelas III=34 jam, 

kelas IV,V,VI=36 jam. 

2.1.11.2 Pendekatan Scientific dan Keterampilan Proses dalam Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu Kurikulum 2013 

mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan 

ilmiah untuk  perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan siswa. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria 

ilmiah. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.Pendekatan ilmiah 

(scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, jejaring atau pembelajaran 

kolaboratif.Langkah-langkah penggunaan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengamati 
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Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

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

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

pelaksanaannya. 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah seperti berikut ini. 

1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi. 

2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi. 

3) Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer 

maupun sekunder. 

4) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 

5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancer. 

6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-

alat tulis lainnya. 

b. Bertanya  

Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya.Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar 

dengan baik.Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, ketika itu pula guru 

mendorong siswa untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 
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Adapun fungsi dari bertanya yaitu: 

1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  siswa tentang suatu 

tema atau topik pembelajaran. 

2) Mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar, serta 

mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

3) Mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancangan 

untuk mencari solusinya. 

4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi 

pembelajaran yang diberikan. 

5) Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, 

dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar. 

6) Mendorong partisipasisiswa dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan 

kemampuan berpikir,  dan menarik  simpulan. 

7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat 

atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial 

dalam hidup berkelompok. 

8) Membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon 

persoalan yang tiba-tiba muncul. 

9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 

berempati satu sama lain. 

 



67 
 

 
 

c. Menalar  

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 

dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam 

peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama 

mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam 

referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di 

memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang 

sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. 

d. Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang 

sesuai.Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk 

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan 

tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) 

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus 

disediakan; (3)mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen 

sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena 
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yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data;(6) menarik simpulan atas hasil 

percobaan; dan (7)membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. 

e. Jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif 

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru fungsi guru lebih bersifat 

direktif atau manajer belajar, sebaliknya, siswalah yang harus lebih aktif.Jika  

pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah peribadi, maka ia 

menyentuh tentang identitas siswa terutama jika mereka berhubungan atau 

berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, siswa 

berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau 

kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, 

sehingga memungkin siswa menghadapi aneka perubahan dan tntutan belajar 

secara bersama-sama. Hasil penelitian Vygotsky membuktikan bahwa ketika 

siswa diberi tugas untuk dirinya sediri, mereka akan bekerja sebaik-baiknya ketika 

bekerjasama atau berkolaborasi dengan temannya (Permendikbud, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa Pendekatan ilmiah (scientific appoach) 

merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah melalui 

kegiatan mengamati, bertanya, menalar dan mencoba yang diterapkan dalam 

pembelajaran untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan 

melalui prosedur ilmiah. 

2.1.11.3 Perkembangan Kurikulum IPS 

a. Pendidikan IPS pada tahun 1945-1964 

Pada kurun waktu tahun 1945-1964 istilah IPS di Indonesia belum dikenal. 

Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS yang merujuk 
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kepada definisi “social studies are the sosial sciences simplified for pedagogikcal 

purposes”(pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk 

tujuan pendidikan).Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, 

geografi, civics, koperasi, yang disampaikan secara terpisah disekolah dasar dan 

mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. 

b. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1964 dan 1968 

Kurikulum yang ditandai adanya pngelompokan mata pelajaran sesuai 

orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini mulai diperkenalkan nama 

pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, 

dan pengetahuan kewarganegaraan. Dalam seminar nasional tentang Civic 

Education tahun 1972 menurut Winataputra (2001) ada tiga istilah yaitu 

pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang dipilih dan 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan 

agar masalah-masalah sosial tersebut dapat dipahami siswa. 

IPS sebagai mata pelajaran pertama kali masuk dalam dunia persekolahan 

terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis 

Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung, Winataputra (dalam Sapriya, 2012 :42). 

Dalam kurikulum SD PPSP tersebut, IPS diartikan sama dengan pendidikan 

kewargaan negara. 

c. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1975 dan 1984 

IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk 

jenjang SD,SMP dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan karakteristik siswa yang ada di tiap jenjang tersebut. 
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Menurut Winataputra (dala Sapriya, 2012: 42) kurikulum 1975 

menampilkan pendidikan IPS dalam empat profil yaitu, 1) pendidikan moral 

pancasila menggantikan pendidikan kewargaan Negara sebagai suatu bentuk IPS 

khusus yang mewadahi tradisi “citizenship transmission”; 2) pendidikan IPS 

tepadu untuk sekolah dasar, 3) pendidikan terkonfederasi smp yang menempatkan 

IPS sebagai payung untuk menaungi mata pelajaran Geografi, Sejarah, dan 

ekonomi koperasi, 4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata 

pelajaran sejarah, geografi, dan Ekonomi untuk SMA.  

d. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994 

Kurikulum 1994 menetapkan karakteristik yaitu: 1) mata pelajaran IPS SD 

masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk kelas III sampai 

kelas VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai 

mata pelajaran yang berdiri sendiri. 2) mata pelajaran IPS untuk SMP masih 

bersifat terkonfederasi (correlated) yang mencakup geografi, sejarah, dan 

ekonomi koperasi. 3) mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan 

terpisah-pisah. 

e. Pendidkan IPS dalam permendiknas  

Pasal 37 UU Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS 

merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. Lebih lanjut dikemukakan padabagian penjelasan UU Sisdiknas Pasal 

37 bahwa kajian ilmu pengetahuan sosial antara lain, ilmu bumi, sejarah, 

ekonomi, dan kesehatan dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, kemampuan analisis, siswa terhadap kondisi sosial masyarakat. 
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2.1.12 Perencanaan pembelajaran 

Guru merupakan salah satu pihak dalam dunia pendidikan yang memegang 

peran penting untuk mengarahkan siswa agar berhasil dalam kegiatan proses 

belajarnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses pembelajaran, guru harus 

mampu merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Proses perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelaaran (Rusman,2013:4). 

2.1.12.1 Silabus 

Silabus sebagai acuan pengebangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar. 

2.1.12.2 Rencana Pelaksannan Pembelajaran 

Setiap guru dalam setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang yang cukup 

bagi prakarsa,kreatifitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis pesera didik (Rusman,2013:5) 

Perencanaan pembelajaran hendaknya dipandang sebagai suatu alat yang 

dapat membantu para guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

pengajar, serta mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. 

Dengan perencanaan yang matang seorang guru akan lebih sistematis dan lebih 
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mudah dalam memantau dan mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran dan 

pencapaian tujuan. Guru yang mengajar tanpa perencanaan pembelajaran yang 

matang maka sudah dapat dipastikan hasilnya tidak akan memuaskan dan tidak 

akan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, 

perencanaan pembelajaran merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh 

guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pembelajaran. 

(Chamisijatin: 2008). 

2.1.12.3 Pentingnya perencanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran hendaknya dipandang sebagai suatu alat yang 

dapat membantu para guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

pengajar, serta mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. 

Dengan perencanaan yang matang seorang guru akan lebih sistematis dan lebih 

mudah dalam memantau dan mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran dan 

pencapaian tujuan. Guru yang mengajar tanpa perencanaan pembelajaran yang 

matang maka sudah dapat dipastikan hasilnya tidak akan memuaskan dan tidak 

akan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, 

perencanaan pembelajaran merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh 

guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pembelajaran. 

(Chamisijatin: 2008) 

Perencanaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam mengelola 

pembelajaran. Dengan demikian, keberadaan rencana pelaksanaan pembelajaran 

diharapkan akan memperlancar dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan 

pada gilirannya akan lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan pencapaian 
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tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, Abimany (2008: 5.4) rancangan 

(rencana) pembelajaran berfungsi sebagai:  

a. Kontrak atau kesepakatan antara guru dengan murid berkenaan dengan semua 

komponen pembelajaran, 

b. Rambu-rambu penuntun baik bagi guru maupun murid, 

c. Media penghubung antara guru dengan murid. 

Dapat dapat disimpulkan bahwa perencanaanadalah suatu prosedur atau 

langkah-langkah dalam proses pembelajaran mengenai kompetensi apa yang akan 

dicapai oleh siswa, strategi yang akan digunakan serta jenis atau teknik penilaian 

yang akan digunakan, sehingga dapat mencipkatan iklim pembelajaran yang  

efektif serta dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengandung tiga unsur 

pokok, yaitu : 

1. Aktivitas mengembangkan dan mengorganisir komponen sistem 

pembelajaran. Aktivitas ini meliputi aktivitas mengembangkan indikator dan atau 

merumuskan tujuan pembelajaran mengembangkan prosedur evaluasi, 

mengembangkan materi atau bahan pembelajaran, memilih metode dan 

menstrukturkan kegiatan pembelajaranr, serta memilih dan atau mengembangkan 

media, sumber, alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran;  

2. Secara sistemik mengandung makna bahwa di dalam mengembangkan dan 

mengorganisir komponen-komponen sistem pembelajaran tersebut bertumpu pada 

kerangka berpikir yang menghendaki terjadinya interaksi dan kaitan fungsional 

antar komponen dari sistem pembelajaran tersebut. 
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3. Secara sistematik mengandung makna bahwa didalam upaya mengembangkan 

dan mengorganisir komponen-komponen sistem pembelajaran tersebut harus 

dilakukan sesuai prosedur atau dengan mengikuti urutan langkah-langkah tertentu 

(Abimanyu, 2008: 9.6). 

2.1.12.4 Perencanaan bahan ajar 

Bahan Pembelajaran merupakan faktor eksternal siswa yang mampu 

memperkuat motivasi internal untuk belajar.Salah satu acara pembelajaran yang 

mampu mempengaruhi aktivitas pembelajaran adalah dengan memasukkan bahan 

pembelajaran dalam aktivitas tersebut. Bahan pembelajaran yang didesain secara 

lengkap, dalam arti ada unsur media dan sumber belajar yang memadai akan 

mempengaruhi suasana pembelajaran sehingga proses belajar yang terjadi pada 

diri siswa menjadi lebih optimal. Dengan bahan pembelajaran yang didesain 

secara bagus dan dilengkapi isi dan ilustrasi yang menarik akan menstimulasi 

siswa untuk memanfaatkan bahan pembelajaran sebagai bahan belajar atau 

sebagai sumber belajar (siddiq, 2008: 1.26) Ditambahkan Uno (2007) bahwa salah 

satu asumsi dasar perlunya merencanakan suatu program pembelajaran adalah 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang bermuara pada ketercapaian 

tujuan pembelajaran. 

Aspek-aspek materi yang perlu menjadi dasar pertimbangan dalam 

menentukan bahan pelajaran dan rinciannya seperti yang dikutip dari Harjanto 

(1996: 220) adalah sebagai berikut: 

1) Konsep adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. 
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2) Prinsip adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau 

merupakan suatu petunjuk untuk berbuat/ melaksanakan sesuatu. 

3) Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan/dialami. 

4) Proses adalah serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. 

5) Nilai adalah suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. 

6) Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Berbuat dapat 

berarti secara jasmaniah (menulis, berbicara dan sebagainya) dan dapat juga 

berarti rohaniah (membedakan, menganalisis dan sebagainya). Biasanya 

kedua spek tersebut tidak terlepas satu sama lain, kendatipun tidak selalu 

demikian adanya. (Oemar Hamalik, 1978) 

2.1.12.5 Perencanaan media pembelajaran 

Menurut Kasmadi, dalam Harjanto (1996) bahwa di dalam memilih media 

pendidikan perlu dipertimbangkan adanya 4 hal yaitu: produksi, siswa, isi, dan 

guru. 

1) Pertimbangan produksi: 

a. Availability, yaitu tersedianya bahan. Media akan efektif dalam mencapai 

tujuan, bila tersedia bahan dan berada pada sistem yang tepat. 

b. Cost (harga) yang tinggi tidak menjamin penyusunan menjadi tepat, demikian 

sebaliknya tanpa harga biasanya juga tidak akan berhasil, artinya tujuan 

belum tentu dapat dicapai. 

c. Physical condition (kondisi fisik). Misalkan dengan warna yang buram, akan 

mengganggu kelancaran belajar mengajar. 
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d. Accessibility to student (mudah dicapai) maksudnya pembelian bahan 

(peralatan) hendaknya yang dwi fungsi, yaitu guru dapat menggunakannya, 

siswa juga akan semakin mudah mencerna pelajaran. 

e. Emotional impact. Sejauh mana yang dicapai oleh pendidikan, maka 

pelaksanaan pengajaran dengan menggunakan media harus mampu bernilai 

estetika sebab akan lebih menarik untuk menumbuhkan motivasi. 

2) Pertimbangan siswa: 

a. Student characteristics (watak siswa) 

Guru harus mampu memahami tingkat kematangan dan latar belakang 

siswa. Dengan demikian guru dapat menentukan pilihan-pilihan media yang 

sesuai dengan karakter siswa, meliputi masalah tingkah kematangan siswa secara 

komprehensif (kesatuan menyeluruh). 

b. Student relevance (sesuai dengan siswa) 

Bahan yang relevan akan memberi nilai positif dalam mencapai tujuan 

belajar, pengaruhnya akan meningkatkan pengalaman siswa, pengembangan pola 

pikir, analisis pelajaran, hingga dapat menceritakan kembali (pelajaran yang 

diajarkan) dengan baik. 

c. Student involvement (keterlibatan siswa) 

Bahan yang disajikan, akan memberikan kemampuan siswa dan 

keterlibatan siswa secara pisik dan mental (peran aktif siswa) untuk meningkatkan 

potensi belajar. 

3) Pertimbangan isi: 
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a. Curriculair-relevance 

Penggunaan media harus sesuai dengan isi kurikulum, tujuannya harus 

jelas, perlu dengan baik. 

b. Content soundness 

Pembelian disesuaikan dengan kebutuhan, pembelian hanya untuk 

referensi, jika memungkinkan guru harus mampu membuat sendiri media yang 

cocok dengan kebutuhan, up to date. 

c. Presentation 

Jika isi sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan, perlu juga cara 

menyajikan yang harus benar. 

4) Pertimbangan guru: 

a. Teacher-utilization 

Guru harus mempertimbangkan dari segi pemanfaatan media yang akan 

digunakan, sebagai bahan pertimbangan: (1) apakah digunakan untuk kepentingan 

individu atau kelompok, (2) apakah yang digunakan media tunggal atau 

multimedia, (3) yang lebih penting berorientasi terhadap tujuan pendidikan. 

b. Teacher peace of mind 

Media yang digunakan mampu memecahkan problem jangan malah 

menimbulkan masalah, maka perlu observasi dan review bahan-bahan tersebut 

sebelum disajikan. (Ibid dalam Harjanto, 1996: 243)  

2.1.12.6 Perencanaan evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk 

menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran.Ada tiga bentuk 
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evaluasi dalam pembelajaran.Pertama, evaluasi program pembelajaran yaitu 

evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa kualitas program 

pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan. 

Kedua, evaluasi proses pembelajaran yaitu, evaluasi yang dirancang untuk 

mengamati proses pembelajaran sedang berlangsung. Artinya, dengan evaluasi 

proses dapat diketahui bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran, aktivitas 

Pengembangan Bahan Pembelajaran SD 1 – 23 guru selama pembelajaran 

berlangsung, bagaimana keterampilan guru dalam membuka sampai dengan 

menutup pembelajaran.  

 Ketiga, evaluasi hasil belajar, yaitu evaluasi yang dirancang untuk 

mengetahui hasil pembelajaran dalam bentuk hasil/prestasi belajar siswa. Hasil 

belajar akan nampak pada tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi dan 

pengalaman belajar yang dipelajari selama proses pembelajaran. Dengan evaluasi 

hasil belajar dapat ditetapkan boleh/tidaknya siswa melanjutkan belajar ke tingkat 

pembelajaran selanjutnya atau harus mengulang (siddiq, djauhar dkk. 2008:1.22). 

2.1.12.7 Penyusuanan satuan pembelajaran 

Langkah-Iangkah perancangan dari setiap komponen Rancana 

Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Pengembangan Topik atau Satuan Bahasanseyogyanya dilakukan dalam rangka 

pengembangan silabus atau program caturwulan, sehingga pada saat guru 

membuat rencana pembelajaran unit atau harian, guru tinggal mengutip 

topik/satuan bahasan yang telah jadi dalam program silabus atau caturwulan 

tersebut. Pengembangan topik atau satuan bahasan tersebut tentu saja harus 
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mengacu kepada pokok/sub pokok bahasan dalam GBPP (Garis-garis Besar 

Program Pembelajaran) dan atau silabi dengan mempertimbangkan berbagai 

rambu, antara lain ialah :  

1. Ruang lingkup dan tingkat kedalaman pokok bahasan; dan  

2. Besarnya peranan atau sumbangan pokok atau sub pokok bahasan tersebut 

bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan atau kompetensi atau indikator.  

b. Analisis Situasi PermulaanAnalisis situasi permulaan (entering behavior) 

dimaksudkan untuk mendapatkan data akurat tentang keadaan murid/kelas dimana 

rancangan pembelajaran akan digunakan. Pemahaman tentang keadaan 

murid/kelas akan sangat membantu guru dalam mengembangkan komponen-

komponen sistem pembelajaran, khususnya dalam upaya menciptakan kesesuaian 

antara rancangan pembelajaran dengan keadaan murid/kelas tersebut. 

c. Perumusan Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran adalah rumusan 

tentang kemampuan atau perilaku hasil belajar yang diharapkan untuk 

dicapai/dikuasai oleh murid setelah yang bersangkutan mempelajari satu atau 

lebih pokok bahasan. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari kompetensi dan 

atau indikator yang telah .dicantumkan dalam kurikulum dan atau silabi 

(Abimanyu, 2008:9.11) 

 

2.1.13 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.13.1 Hakiakat belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Menurut Rusman (2011:134) belajar adalah 
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perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalaman dalam interaksi 

dengan lingkungan. 

Belajar juga dipandang sebagai proses, kegiatan dan merupakan suatu 

hasil atau tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2011:20) belajar 

adalah perubahan tingkahlaku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, 

misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.hal 

itu sesuai dengan pendapat Purwanto (2011:38) belajar adalah proses dalam 

individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perbahan 

dalam perilakunya. 

Hasil dari belajar adalah adanya perubahan perilaku. Hal ini selaras 

dengan pendapat siddik (2008:1.3) Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja 

dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar 

anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan 

sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Hal ini 

didukung oleh pendapat Hamalik (2010:21) belajara merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

Dalam pemerolehan pengalaman untuk perubahan tingkah laku sebagai 

hasil belajar perlu adanya interaksi. Hal ini selaras dengan pengertian belajar yang 

dikemukakan oleh Slameto (2010:2) belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha seseorang yang yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku 
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dalam bentuk sikap, pengalaman, pengetahuan dan kebiasaan dalam membentuk 

pribadi sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. 

Ada 4 pilar yang dirumuskan oleh UNESCO (1996) yang perlu 

diperhatikan dalam belajar adalah Learning to know, Learning to do, Learning to 

live together, dan Learning to be. 

Learning to know artinya belajar untuk mengetahui sesuatu, yang menjadi 

target dalam belajar adalah adanya proses perubahan terhadap pemahaman 

sehingga belajar tersebut dapat mengantarkan siswa untuk mengetahui dan 

memahami substansi materi yang dipelajarinya. Belajar itu sendiri harus 

digambarkan sebagai suatu peristiwa yang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa 

sehingga siswa harus merasa bahwa belajar itu sebagai suatu proses yang 

berkelanjutan. 

Learning to do yaitu belajar dengan melakukan, yang menjadi target 

adalah perbuatan siswa dalam belajar.Sehingga dalam belajar siswa harus 

melakukan, berbuat, melakukan eksperimen, penemuan, pengamatan dan 

melakukan simulasi. 

Learning to live together artinya adalah belajar untuk hidup bersama, yang 

menjadi tarjet adalah dalam belajar siswa dituntuk untuk melakukan proses 

kerjasama dalam kelompok. Sehingga siswa perlu untuk dibekali sikap 

tanggungjawab, saling toleransi, menghargai pendapat orang lain, serta dapat 

memahami perasaan orang lain. 

Learning to be artinya adalah belajar untuk menjadi, yang menjadi target 

adalah dalam siswa menjadi pribadi yang seutuhnya sesuai dengan kemampuan, 
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bakat dan potensi yang dimiliki. Hasil belajar dapat berguna bagi dirinya maupun 

orang lain, sehingga siswa mampu mengarahkan dirinya sendiri  untuk menjadi 

manusia yang mandiri. 

Menurut Slameto (2010:60)ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

belajar antara lain: 

a. Faktor Intern 

Faktor intern yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi tiga yaitu: 

a) Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh 

b) Faktor psikologis, meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

c) Faktor kelelahan 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Faktor Kelurga 

Siswa belajar dipengaruhi oleh kondisi keluarga, yaitu berupa cara orang 

tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan 

ekonomi keluarga. 

2) Sekolah  

Di sekolah siswa belajar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya, sikap guru, hubungan guru dengan siswa, cara mengajar, strategi 

yang digunakan, hubungan antara siswa dengan siswa, sarana dan prasarana yang 

digunakan, kedisiplinan waktu dan waktu sekolah. 
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3) Masyarakat 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan memengaruhi 

belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran dan anak 

telantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa, paling tidak siswa 

kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat 

belajar yang kebetulan belum dimilikinya. 

2.1.13.2 Hakikat Pembelajaran  

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga siswa itu memeperoleh kemudahan (Briggs, 1992). 

Pembelajaran berarti proses, perbuatan, pengajaran sehingga siswa bersedia untuk 

belajar (Uno, 2011:142). Menurut winatapura (2007:18) pembelajaran merupakan 

kegiatan memfasilitasi, meningkatkan intensitas dan meningkatkan kualitas 

belajar siswa. Sedangkan menurut pendapat Rusman (2011:3) pembelajaran 

adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkaran belajar. Hal ini selaras dengan pendapat Hamalik (2010: 72) 

pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan proses interaksi antara 

siswa untuk menciptakan suatu kondisi terciptanya suatu kegiatan belajar yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman.  

Menurut Rifai dan Anni (2010:194) komponen-komponen pembelajaran 

yaitu: 

1) Tujuan  
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Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaianya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secra eksplisitdalam tujuan 

pembelajaran. 

2) Subjek belajar 

Subyaek belajar dalam system pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyak sekaligus obyek. 

3) Materi pelajaran, merupakan komponen dalam proses pembelajaran karena 

materi akan memberikan warna dan bentuk kegiatan pembelajaran. 

4) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

5) Media pembelajaran, adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

6) Penunjang, yaitu fasilitas belajar, sumber belajar, alat pelajaran, bahan 

pelajaran, dan sebagainya. 

 

2.1.14 Aktivitas Siswa 

Aktifitas siswa dalam pembelajaran yaitu serangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa baik secara jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar  (Rohani, 2010: 8). Dalam 

kegiatan belajar, Rousseau (dalam Sardiman 2012: 96) memberikan penjelasan 
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bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, 

pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas 

yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Tanpa ada aktivitas, 

proses belajar tidak mungkin terjadi. 

Menurut Sardiman (2011:97-100) Prinsip-prinsip aktivitas belajar yaitu: 

a) Menurut pandangan ilmu jiwa lama 

Dalam ilmu jiwa lama siswa diibaratkan kertas putih ,sedang unsur dari 

luar yang menulisi adalah guru.dalam hal ini terserah pada guru bmau dibawa 

kemana,mau diapakan saja siswa itu karena guru yang memberi dan mengatur 

siswa.siswwa terlalu pasif sedangkan guru ktif dan segala inisiatif datang dari  

guru.gurulah yang menentukan bahan dan metode sedangkan siswa meneima 

begitu saja.mereka para siswa hanya bekerja karena atas perintah guru,menurut 

cara yang ditentukan guru,begitu juga berfikir menurut yang digariskan oleh guru. 

b) Menurut pandangan ilmu jiwa modern 

Dalam pandangan ilmu jiwa modern guru bertugas menyediakan bahan 

pelajaran tetapi yang mengolah dan mencerna adalah siswa sesuai dengan 

bakat,kemampuan,dan latar belakang masing masing.guru hanya memberikan 

acuan tau alat dan yang aktif adalah siswa. 

Diedrich (dalam Sardiman,2011:101), membuat suatu daftar yang berisi 8 

macam kegiatan (aktifitas siswa), antara lain: 

(9) Visual activities seperti membaca, memperhatikangambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 
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(10) Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi dan 

sebagainya. 

(11) Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato dan sebagainya. 

(12) Writing activities seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin, dan sebagainya. 

(13) Drawing activities seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola, 

dan sebagainya. 

(14) Motor activities seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya. 

(15) Mental activities seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

(16) Emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tenang, gugup, dan sebagainya. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yang melibatkan kegiatan 

fisik dan psikis, dimana guru hanyalah merangsang keaktivan dengan jalan 

menyajikan bahan pelajaran, yang mengolah dan mencerna adalah siswa itu 

sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. 
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2.1.15 Evaluasi dan Hasil belajar 

2.1.15.1 Pengertian evaluasi  

Menurut Poerwanti (2008: 1-5) evaluasi adalah proses pemberian makna 

atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka 

hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Sesuai dengan pendapat 

Dimyati (2009:191) evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk 

menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilain. Evaluasi 

adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui 

sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar/ 

kompeensi siswa Suprijono (2012:135-136). Hal itu selaras dengan pendapat 

Davies (dalam Dimyati, 2009:190) Evaluasi merupakan proses sederhana 

memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, 

unjuk kerja, proses, orang, objek dan masih banyak yang lain. 

Ada tiga bentuk evaluasi dalam pembelajaran.Pertama, evaluasi program 

pembelajaran yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa kualitas 

program pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan. 

Kedua, evaluasi proses pembelajaran yaitu evaluasi yang dirancang untuk 

mengamati proses pembelajaran sedang berlangsung. Artinya, dengan evaluasi 

proses dapat diketahui bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran, aktivitas 

Pengembangan Bahan Pembelajaran SD 1 – 23 guru selama pembelajaran 

berlangsung, bagaimana keterampilan guru dalam membuka sampai dengan 

menutup pembelajaran.  
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 Ketiga, evaluasi hasil belajar yaitu evaluasi yang dirancang untuk 

mengetahui hasil pembelajaran dalam bentuk hasil atau prestasi belajar siswa. 

Hasil belajar akan nampak pada tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi 

dan pengalaman belajar yang dipelajari selama proses pembelajaran. Dengan 

evaluasi hasil belajar dapat ditetapkan boleh atau tidaknya siswa melanjutkan 

belajar ke tingkat pembelajaran selanjutnya atau harus mengulang (siddiq, djauhar 

dkk. 2008:1.22) 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpilkan bahwa evaluasi adalah 

proses pengumpulan informasi untuk menentukan nilai pencapaian hasil belajar 

atau kompetensi yang diperoleh siswa setelah pembelajaran. 

Evaluasi dapat dibagi menjadi 5 macam antara lain: 

a. Evaluasi formatif 

Yakni penialaian yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, 

tujuanya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa tehadap pokok bahasan 

tertentu. 

b. Evaluasi sumatif  

Yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir satuan program tertentu ( catur 

wulan, semester, atau tahun ajaran), tujuanya untuk melihat prestasi yang dicapai 

siswaselama satu program yang secara lebih khusus hasilnya yang merupakan 

nilai ang tertulis pada raport. 

c. Evaluasi diagnosis 

Yaitu penialian yang dilakukan untuk melihat kelemahan siswa dan factor-

faktor yang diduga sebagai penyebabnya. 
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d. Evaluasi penempatan (placement) 

Yaitu penilaian yang ditunjukan untuk menempatkan siswa sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuanya. 

e. Evaluasi seleksi 

Yakni penilaian yang ditunjukan untuk menyaring atau memilih orang 

yang paling tepat pada kedudukan atau posisi tertentu (Poerwanti,2008:1-32). 

Setiap kegiatan belajar diperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa untuk menguji kemampuan siswa tehadap materi yang 

dipelajari..Pada dasarnya hasil belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar mengajar.Menurut pendapat 

Rifai dan Anni (2010:85) Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar.Hal ini selaras dengan 

pendapat Hamalik (2013: 155) Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan.Hal itu sesuai dengan pendapat 

Purwanto (2013:49) hasil belajar adalah perubahan perilaku yang menimbulkan 

kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) maupun 

hasil sampingan pengiring (nurturant effect). 

Hasil belajar siswa dapat diukur.Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

(2008:25) menyatakan bahwa tingkat penguasaan terhadap sasaran belajar pada 

topik bahasan yang dieksperimenkan dapat diukur dengan jumlah skor jawaban 

benar pada soal. 
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Hasil belajar adalah poa-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Berdasarkan pada pemikiran gagne dalam 

Suprijono (2012: 5) hasil belajar dapat berupa : 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa baik lisan maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan untuk mempresentasikan konsep 

dan lambang. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan 

nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Benyamin S. Bloom (dalam Anni, 2010:86) menyampaikan tiga taksonomi 

Bloom yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif(cognitive 

domain), ranah afektif (affective domain) dan ranah psikomotor (psychomotoric 

domain). 

1) Ranah kognitif yaitu berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Kawasan  kognitif Taksonomi Bloom baru versi 

Kreathwohl pada ranah kognitif terdiri dari enam level: remembering 
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(mengingat), understanding (memahami), applying (menerapkan), analyzing 

(menganalisis, mengurai), evaluating (menilai) dan creating (mencipta). 

2) Ranah afektif yaitu berkaitan dengan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. 

Katagori tujuan siswaan afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), 

pembentukan pola hidup (organization by a value complex). 

3) Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik Menurut Dyers (2011) 

kemampuan keratifitas diperoleh melaluiObserving(mengamat), 

Questioning(menanya), Experimenting(mencoba) Associating(menalar), 

Networking (Membentuk jejaring). 

 Indikator hasil belajar dalam penelitian inidiantaranya : aspek kognitif 

(menyebutkan usaha-usaha untuk meraih kemerdekaan), aspek afektif (siap 

mengikuti proses pembelajaran, memperhatikan penjelasan guru, keberanian 

mempresentasikan hasil diskusi, ketertiban dalam proses pembelajaran), aspek 

psikomotor (aktif bekerja sama dalam diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, 

dan aktif melakukan tanya jawab). 

 

2.1.16 Hakikat Pendidikan IPS SD 

2.1.16.1 Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang diberikan 

dari SD sampai SMP dimana dalam IPS ini terintegrasi berbagai cabang ilmu 

sosial yang akan mengarahkan siswa menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji seperangkat peristiwa, 
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fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isi  global. Menurut Sardjiyo 

(2008:1-26) IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis 

gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek 

kehidupan atau satu keterpaduan.Masyarakat merupakan sumber serta objek 

kajian materi pendidikan IPS, yaitu berpijak pada kenyataan hidup yang riil 

(nyata). Hal ini terlihat bahwa dengan memahami IPS dapat memberikan 

pemahaman kepada siswa untuk menghadapi berbagai macam gejala sosial yang 

muncul di lingkungan sekitar. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan Somantri (dalam 

Sapriya, 2012:11) Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk menjadi 

warga negara yang bertanggungjawab, demokratis dan cinta damai.    

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan 

Humaniora.Ilmu-Ilmu Sosial mempelajari mempelajari aspek-aspek kehidupan 

yang meliputi aspek sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi dan 

politik. Sedangkan humaniora meliputi norma, nilai, bahasa, dan seni yang 

menjadi komponen kehidupan masyarakat. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin 

akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan 

lingkungan sosialnya.Pada tingkat pendidikan dasar, pelajaran ilmu sosial 

disampaikan secara terpadu.Keterpaduan ini berupa penggabungan beberapa 

bidang ilmu sosial menjadi satu mata pelajaran yang disebut Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Mata pelajaran IPS juga disusun secara sistematis, komprehensif, dan 
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terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial 

adalah suatu bahan kajian yang terpadu dan merupakan penyederhanaan, adaptasi, 

seleksi, serta modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan 

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

Ekonomi          (Puskur dalam Depdiknas, 2007: 14). 

Pengertian mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial dikemukakan oleh National 

Council for the Social Studies atau NCSS (Sapriya, 2011:39) sebagai berikut, 

social studies is the integrated study of the social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies provides 

coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, 

archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, 

psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the 

humatities, mathematics, and natural sciences. The primay purpose of social 

studien is to help young people develop the ability to make informed and reasoned 

decision for the public good as citizen of a  culturally diverse, democratic society 

in an interdependent world. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah Ilmu Pengatahuan Sosial 

merupakan integrasi studi ilmu alam, ilmu sosial, dan kemanusiaan yang 

tergabung dalam kompetensi sipil. Dalam program sekolah, ilmu pengetahuan 

sosial menggambarkan mata pelajaran yang terkoordinasi secara sistematis seperti 

disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, 

ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi serta berisi disiplin ilmu 
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kemanusiaan, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan mempelajari ilmu 

pengetahuan sosial adalah membantu generasi muda agar memiliki kemampuan 

membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam 

kehidupan bermasyarakat dan menjadi warga dunia yang demokratis. 

Berdasarkan pendapat di atas, Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bahan 

kajian yang terpadu dan merupakan penyederhanaan adaptasi seleksi dari konsep-

konsep dan keterampilan-keterampilan dari ilmu sosial dan ilmu yang lain sesuai 

dengan prinsip paedagogis Psikologis siswa di Sekolah Dasar dan sebagai bahan 

ajar di persekolahan. 

2.1.16.2 Tujuan Pembelajaran IPS 

 Sama halnya dengan tujuan dalam bidang ilmu pendidikan yang lain, 

tujuan IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan nasional 

pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan 

jenjang pendidikan.Selanjutnya tujuan institusional secara praktis dalam tujuan 

kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap bidang studi dalam kurikulum. 

Pendidikan IPS bertujuan untuk membina anak didik menjadi warga 

negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kepedulian sosial 

yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk dapat 

merealisasikan tujuan tersebut, maka proses pembelajaran tidak hanya terbatas 

pada aspek-aspek pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotor) saja 

melainkan meliputi juga aspek akhlak (affektif) dalam menghayati serta 

menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan 

persaingan (Sumaatmadja, dkk 2005:10 ). 
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Selain itu Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan untuk membekali siswa agar 

mereka mampu menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan 

dimasyarakat yang terus berubah dan berkembang secara tidak terduga.Oleh 

karena itu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat 

yang dinamis. Hal ini sesuai dengan pendapat Sapriya (2012:12) yaitu: 

IPS ditingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa sebagai warga Negara yang menguasai 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitudes 

and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk 

memecahkan msalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan 

mengambil keputusan dan dan berpertisipasi dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan agar menjadi warga Negara yang baik. 

 

Sesuai dengan tujuan IPS menurut Trianto (2010:176) Bahwasanya Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memiliki sikap mental yang 

positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah 

yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya ataupun yang menimpa 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Sardjiyo (2009:1.28) tujuan pendidikan IPS di SD 

sebagai berikut: 

a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak dimasyarakat; 
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b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis 

dan menyusun alternatif pemecahan masalah soaial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat; 

c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian; 

d. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian 

dari kehidupan tersebut; 

e. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Selanjutnya Hamalik(dalam Hidayati, 2008:1.24-25) merumuskan tujuan 

pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu:  

a. Pengetahuan dan pemahaman 

Salah satu fungsi pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-

fakta dan ide-ide kepada anak. 

b. Sikap belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial juga bertujuan untuk mengembangkan sikap 

belajar yang baik. Artinya dengan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial anak memiliki 

kemampuan menyelidiki (inkuiri) untuk menemukan ide-ide,konsep-konsep baru 

sehingga mereka mampu melakukan prespsektif untuk masa yang akan datang. 
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c. Nilai-nilai sosial dan sikap 

Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam 

masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor keluarga, 

mayarakat, dan pribadi atau tingkah laku guru sendiri besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. 

d. Keterampilan dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, 

misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data 

masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, megklafikasikan dan 

menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan.  

Bedasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS tidak 

hanya terbatas pada aspek-aspek pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan 

(psikomotor) saja melainkan meliputi juga aspek akhlak (affektif) dalam 

menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, 

hambatan, dan persaingan. Tetapi juga Pendidikan IPS bertujuan untuk membina 

anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, 

bangsa dan Negara untuk membekali siswa agar mereka mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan dimasyarakat yang terus berubah dan 

berkembang. Oleh karena itu, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial perlu 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial. 
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2.1.16.3  Ruang lingkup serta karakteristik IPS SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berkenaan dengan kehidupan manusia yang 

berkenaan dengan seluruh aktivitas dan tingkah laku untuk memenuhi 

kebutuhanya baik untuk memenuhi materi, budaya, dan kebutuhan lainnya dalam 

rangka mempertahankan  dalam kehidupan masyarakat. 

Ilmu Pengetahuan Sosial pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup 

dibatasi sampai gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik.Pembelajaran IPS di SD tidak bersifat keilmuan 

melainkan bersifat pengetahuan, bahan yang diajarkan pada siswa bukan teori-

teori sosial melainkan hal yang praktis yang berguna bagi dirinya serta 

lingkunganya. Dalam pengembangan pemahamannya tentang mata pelajaran IPS, 

bagi siswa sekolah dasar akan lebih bermakna jika yang dipelajarinya berkaitan 

dengan pengalaman dalam hidupnya. 

Karakteristik IPS SD adalah dengan mempelajarinaya kehidupan sehari-

hari yang langsung dapat diamati dan dipahami siswa dan dalam pengorganisasian 

materi berasal dari lingkungan terdekat yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, 

sekolah, tetangga, dan lingkuangan masyarakat sosialnya. 

Fungsi mata pelajaran IPS di sekolah dasar adalah untuk mengembangkan 

sikap rasional tentang gejala-gejal sosial, serta wawasan tentang perkembangan 

masyarkaat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau dan di masa kini 

sedangkan tujuan mata pelajaran IPS di SD adalah untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang bagi dirinya dalam kehidupan sehari-

hari, serta mampu mengembangkan pemahaman tentang perkembangan masyarkat 
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Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini sehingga siswa memiliki kebanggan 

sebagai bangsa Indonesaiadan cinta tanah air. 

Sebagai program pendidikan IPS yang layak harus mampu memberikan 

berbagai pengertian yang mendasar, melatih keterampilan serta mengembangkan 

moral yang dibutuhkan agar siswa menjadi warga masyarakat yang berguna, baik 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Ketiga aspek yang dikaji dalam proses pendidikan IPS (memberikan 

berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan serta 

mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan) merupakan karakteristik IPS 

sendiri (Wahab, 2009: 1.24).  

Pembelajaran IPS di SD, seorang guru IPS hendaknya menguasai 

perbedaan konsep-konsep esensial ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial 

sehingga upaya membentuk subjek didik sesuai tujuan pembelajaran IPS dapat 

tercapai.Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan 

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Berdasarkan 

pengertian dan tujuan dari pendidikan IPS, tampaknya dibutuhkan suatu pola 

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut. 

Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai 

model, metode dan strategi pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan  agar 

pembelajaran Pendidikan IPS benar-benar mampu mengondisikan upaya 

pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar bagi siswa untuk menjadi 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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manusia dan warga negara yang baik. Hal ini dikarenakan pengondisian iklim 

belajar merupakan aspek penting bagi tercapainya tujuan pendidikan. 

Karakteristik mata pembelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain 

yang bersifat monolitik. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Rumusan Ilmu Pengetahuan Sosial berdasarkan 

realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan interdisipliner (Sardjiyo, 2009: 

1.20). 

 

2.1.17 Model Pembelajaran  

2.1.17.1 Model pembelajaran Student Teams Achivement Devision(STAD) 

Pembelajarn kooperatif tipe Student Teams Achivement 

Devision(STAD)merupakan pembelajaran yang merangsang siswa untuk 

berpartisipasi aktif dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah secara kelompok dan individu yang saling berinteraksi 

dengan teman serta saling membantu dan bekerjasama sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga berdampak positif 

pada hasil belajar yang meningkat. 

Model pembelajaran kooperatif menurut Trianto (2007: 41) yaitu siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 siswa 

yang sederajat tetapi heterogen kemampuan,  jenis kelamin yang saling 

memebantu. Tujuan untuk memberikan kepada semua siswa ntuk dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berfikir dan kegiatan belajar. Hal ini sesuai dengan 



101 
 

 
 

pendapat Uno (2012: 107) pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa untuk 

belajar dan untukmembantu saling belajar, berdiskusi, berdebat dan menggeluti 

ide-ide, konsep-konsep, dan keterampiln-keterampilan, memanfaatkan energi 

sosial siswa, saling mengambil tanggungjawab, dan belajar menghargai satu sama 

lain. 

Ada empat unsur penting dalam pembelajran koopertif yaitu (1) adanya 

peserta alam kelopok, (2)adanya aturan kelompok, (3) adanya upaya belajar 

anggota kelompok, (4) adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 2011:241). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat simpulkan  bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan siswa untuk saling bekerja 

sama dalam  memecahkan masalah yang diberikan oleh guru serta melatih siswa 

untuk memiliki sikap saling menghargai pendapat, tanggung jawab, tolong-

menolong, dan toleransi. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 

jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.Pembejajaran 

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis dan penghargaan kelompok (Trianto, 2007:52). 

Menurut Slavin  (dalam Trianto, 2007:52) dalam pembelajarn STAD siswa 

ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran dan siswa kemudian bekerja dalam tim mereka, memastikan bahwa 

semua anggota tim menguasai pelajaran tersebut. Kemudian seluruh siswa 
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diberikan tentang materi tersebut, pada tes ini mereka tidak diperbolehkan saling 

membantu. Sesuai dengan pendapat Huda (2013:201) Student Teams Achivement 

Devision (STAD) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang 

didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik 

yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran.  

Kelebihan STAD yaitu adanya interaksi dalam diskusi kelompok yang 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Hal ini didukung oleh 

pendapat Uno (2012:107) pembelajaran STAD dapat memotivasi siswa untuk 

belajar dan untukmembantu saling belajar, berdiskusi, berdebat dan menggeluti 

ide-ide, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan, memanfaatkan energi 

sosial siswa, saling mengambil tanggungjawab, dan belajar menghargai satu sama 

lain. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011) menyatakan dalam pemebalajaran 

STAD siswa dibentuk secara heterogen, siswa yang pandai mengajari siswa yang 

belum paham samapi mengerti. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

STAD (Student Teams Achivement Devision) adalah pembelajaran yang diawali 

dengan penyajian materi oleh guru, siswa dibentuk kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa secara heterogen untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Setelah selesai diskusi kelompok, siswa secara individu mengerjakan 

kuis secra individu untuk memperoleh skor awal yanga akan diakumulasikan 

dengan skor yang diperoleh anggota yang lain untuk menjadi skor kelompok. 

Kelompok yang mendapatkan skor tertinggi akan mendapat sertifikat kelompok 

terbaik. 
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Seperti halnya pembelajaran lainya, pembelajaran STAD ini juga 

membutuhkan persiapan yang matangsebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. 

Menurut Trianto (2007:52)  persiapan sebelum pelaksannaan STAD antara lain:  

a. Perangkat Pembelajaran 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran perlu dipersiapkan perangkat 

pembelajaranya, yang meliputi: rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku 

siswa, lembar kegiatan siswa (LKPD), beserta lembar jawabanya. 

b. Membentuk Kelompok Kooperatif 

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam 

kelompok adalah heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan 

kelompok lainya relative hmogen. 

c. Menentukan Skor Awal 

Skor awal yang digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai ulangan 

sebelumnya dan dapat berubah setelah kuis. 

d. Pengaturan Tempat Duduk 

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu juga diatur dengan 

baik, hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran koopertif 

apabila tidak ada pengaturan tempat dududk dapat menimbulkan kekaucauan yang 

menyebabakan gagalnya pembelajaran pada kelas kooperatif. 

e. Kerja kelompok 

kerja kelopok menghendaki agar siswa dengan siswa yang lainyaterjadi 

saling interaksi dan saling tukar pengalaman dan informansi dalam suatu masalah. 

Sehingga untuk siswa yang belum memahami dengan materi yang diajarkan dapat 
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meminta siswa yang pandai untuk saling memberikan informasi. Adanya tutor 

sebaya dalam diskusi ini menjadikan siswa akn lebih mudah memahami materi 

dengan teman sebayanya.  

Tiga konsep sentral yang menjadi karaktersistik pembelajaran kooperatif 

tipe STAD menurut Isjoni, (2010) yaitu:  

1. Penghargaan kelompok  

Pembelajaran koperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk memperoleh 

penghargaan kelompok. 

2. Pertanggung jawab individu  

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 

anggota kelompok.Adanya pertanggung jawab secara individu juga menjadi setiap 

anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa 

bantua sekelompoknya. 

3. Kesempatan yang sama untuk berhasil  

Pembelajaran STAD menggunakan model Pembelajaran yang mencakup 

nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh sebelumnya. 

Dengan menggunakan model skoring ini setiap siswa baik prestasi rendah, 

sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan 

melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 

Pada dasarnya model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum Ibrahim Isjoni, 

(2010) , yaitu : a) hasil belajar akademik, b) penerimaan terhadap perbedaan 

individu, c) pengembangan keterampilan sosial. 



105 
 

 
 

repository.library.uksw.edu/bitstream/.../T1_292008241_BAB%20II.pdf. 

2.1.17.2 Tahapan model pembelajaran STAD (Student Teams Achivement 

Devision) 

 Menurut Huda (2013:202) Ada empat tahap yang harus dilakukan dalam 

pembelajaran STAD, yaitu pengajaran, tim studi, tes dan rekognisi. Adapun 

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap 1: Pengajaran 

Pada tahap pengajaran, guru menyajikan materi pelajaran, pada tahap ini 

siswa harus diajarkan tentang apa yang akan mereka pelajarai dan mengapa 

pelajaran tersebut penting. 

b. Tahap 2: Tim Studi 

Pada tahap ini, para anggota kelompok bekerja secara kooperatif untuk 

mneyelesaikan lembar kerja dan lembar jawaban yang telah disediakan oleh guru. 

c. Tahap 3: Tes 

Pada tahap ujian, setiap individu menyelesaikan kuis. Guru menskor kuis 

tersebut dan mencacat perolehan hasilnya saat itu serta hasil kuis pada pertemuan 

sebelumnya. Hasil dari tes individu akan diakumulasikan untuk skor tim mereka. 

d. Tahap 4: Rekognisi 

Setiap tim menerima penghargaan atau reward bergantung pada nilai skor 

rata-rata tim.  

2.1.17.3 Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang 

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknyadan 
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menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan 

sekitarnya.Menurut Arends (1997) pengajaran berdasarkan masalah merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang 

otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat tinggi, mengebangkan 

kemandirian dan percaya diri.Sesuai dengan pendapat Rusman(2012:229) 

pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu alternatif model pembelajaran 

yang memungkinkan dikembengkannya keterampilan berfikir siswa (penalaran, 

komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah. 

Menurut pendapat Trianto (2007:67) model pembelajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

permasalahan yang membutuhkan penyelidikan yang autetik yakni penyelidikan 

yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

Bedasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah atau (problem based learning)adalah model 

pembelajaran yang menyajikan masalah diawal pembelajaran untuk melatih siswa 

untuk mengembangakan keterampilan berfikir kritis dalam menyelesaikan 

masalah berdasarkan pada pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima langkah 

utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi masalah 

dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa.  
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Tahap 1  

Orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2  

Mengorganisasi siswa untuk belajar.Guru membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3  

Membimbing penyelidikan individual dan kelompok.Guru mendorong 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. 

Tahap 4  

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.Guru membantu siswa 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan 

model serta membantu berbagai tugas dengan temannya 

Tahap 5  

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru 

membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

Manfaat pembelajaran berdasarkan masalah adalah membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual.Mempelajari peran-peran orang dewasa lainnya melalui berbagai 
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situasi riil atau situasi yang disimulasikan, dan menjadi pelajar yang mandiri dan 

otonomi (Trianto, 2007:70). 

2.1.17.3.1 Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Sebagai suatu model pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya : 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. 

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentrasfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka 

lakukan. 

6. Melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

7. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

8. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

9. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus 

menerus belajar. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

berbasis masalah harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus 

dipecahkan.Pada tahapan ini guru membimbing siswa pada kesadaran adanya 

kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan 

sosial.Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa, pada tahapan ini adalah siswa 

dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai 

fenomena yang ada. 

Disamping keunggulannya, model ini juga mempunyai kelemahan, yaitu : 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin 

pelajari. 

http://iqbalpgrismg.blogspot.com/2012/12/makalah-pbl-problem-based-

learning.html 

2.1.18 Media pembelajaran 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar (Hamdani,2011:243). Media pembelajaran yang berkualitas 

dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, memfasilitasi proses 

http://iqbalpgrismg.blogspot.com/2012/12/makalah-pbl-problem-based-learning.html
http://iqbalpgrismg.blogspot.com/2012/12/makalah-pbl-problem-based-learning.html
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interaksi siswa dan guru dan memperkaya pengalaman belajar (Depdiknas, 

2004:9).  Menurut Hamalik (1994:12)  media adalah alat, metode dan teknik yang 

digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan media pembelajaran 

adalah parantara atau alat yang digunakan guru untuk menyapaikan pesan materi 

kepada peserta didik untuk mengefaktifkan komunikasi antara guru dan siswa. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran untuk mempertinggi kualitas pembelajaran; pertama, guru perlu 

memiliki pemahaman media pembelajaran antara lain jenis dan manfaat media 

pembelajaran, kriteria memilih dan menggunakan media pembelajaran, 

menggunakan media sebagai alat bantu pembelajaran dan tindak lanjut 

penggunaan media dalam proses belajar siswa.  Kedua, guru terampil membuat 

media pembelajaran sederhana untuk keperluan pembelajaran, terutama media dua 

dimensi atau media grafis, dan beberapa media tiga dimensi, dan media proyeksi. 

Ketiga, pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan 

media dalam proses pembelajaran.  

Media berbasis visual didefinisikan Arsyad (2011: 91-92) sebagai media 

yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media visual ini dinilai dapat 

memperlancar pemahaman (melaui elaborasi struktur dan organisasi) dan 

memperkuat ingatan. Selain itu, visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata.Media 

visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan 
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yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, 

fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika 

tidak divisualkan. 

Bentuk visual dapat berupa: (a) gambar representasi, seperti gambar, 

lukisan, atau foto yang menunjukan bagaimana tampaknya sesuatu benda, (b) 

diagaram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi dan struktur 

isi materi, (c) peta yang menunjukan hubungan-hubungan ruang antara unsur-

unsur dalam isi materi, (d) grafik seperti tabel, grafik, dan chart (bagan) yang 

menyajikan gambaran/kecenderungan data atau antarhubungan seperangkat 

gambar atau angka-angka . 

Media dalam penelitian ini adalah berupa gambar peristiwa pertempuran 

Indonesia melawan Jepang dan tokoh-tokoh dalam mempersiapkan 

kemerdekaan.Fungsi dari media yang peneliti gunakan adalah sebagai pendukung 

dalam pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan, yang tidak mempengaruhi 

keefektivan model yang peneliti terapkan. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Tindakan dalam penerapan model pembelajaran akan lebih kuat tingkat 

keberhasilanya apabila dilandasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya dalam 

meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa, oleh karena itu peneliti akan 

mencari perbedaan hasil belajar dan aktifitas siswa dengan menerapkan model 

pembelajaranStudent Teams Achivement Devision(STAD)dan Problem Based 
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Learning(PBL). beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumya 

adalah sebagai berikut: 

Sulinda, Pengaruh Cooperative Learning Teknik STAD Terhadap Hasil 

Belajar Kelas IV SDN 01 Rasau Jaya. Berdasarkan perhitungan statistik dari rata-

rata hasil post-test kelas kontrol sebesar 62,74 dan rata-rata hasil post-test kelas 

eksperimen sebesar 80,39 diperoleh thitung sebesar 5,371 dan ttabel sebesar 

1,998, yang berarti thitung (5,371) > ttabel (1,998), dengan demikian maka Ha 

diterima. Dan perhitungan effect size, diperoleh sebesar 1,24 berarti termasuk 

kriteria tinggi. Hal ini berarti pembelajaran dengan cooperative learning teknik 

STAD memberi pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN 

01 Rasau Jaya. 

 N. Puspawati. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Terhadap Minat dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Nomor 3 Legian – Badung.F hitung = 69,78 p < 0,05. Ini berarti hasil uji hipotesis 

pertama berhasil menolak H0 Dengan demikian terdapat perbedaan prestasi 

belajar IPS antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD.terdapat pengaruh implementasi model pemelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap prestasi belajar IPS dan minat belajar (F hitung 39,12 p < 0,05). Prestasi 

belajar IPS dan minat belsjsr siswa lebih baik yang mengikuti pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe STAD. 

Skripsi Supriyadi yang berjudul  Model pembelajaran problem based 

learning (PBL)Berbantuan Media Audiovisual Berpengaruh Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas Iv Sd Gugus Ubud Gianyar Tahu Ajaran 
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2012/2013.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan secara 

signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran problem based learning berbantuan media audiovisual dengan 

siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh     sebesar 11, 56 dan dengan menggunakan 

taraf signifikan 5 % dan dk = 86 diperoleh     sebesar 2,00. Ini berarti 

    >    (11, 56 > 2,00). Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran problem based learning berbantuan media audiovisual 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional kelas IV SD 

Gugus Ubud Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Peneliti menentukan dua kelas sebagai kelas ekspeimen I dan kelas eksperimen 

II.Setelah peneliti menentukan kedua kelas maka kedua kelas diberikan pretest 

untuk mengetahui kemampuan awal kedua kelas tersebut. Kemudian menganalisis 

hasil pretest dengan melakukan uji persamaan rata-rata dan apabila rata-rata sama 

maka penelitian ini layak dilakukan. Kedua kelas tersebut diberikan perlakuan 

yang berbeda yaitu pada kelas eksperimen I menerapkan model pembelajaran 

STAD dan pada kelas eksperimen II menerapkan model pembelajaran 

PBL.Setelah akhir pembelajaran kedua kelas diberi posstest untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil posstest kedua kelas 
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dibandingakan untuk mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil belajar dengan  

model Student Teams Achivement Devision(STAD) dan Problem Based Learning 

(PBL). Maka, dapat diketaui model manakah yang efektif untuk diterapakan 

dalam pembelajaran IPS kelas V SDN Wates 01 Semarang. 

Dengan penerapan model pembelajaran STAD pada kelas eksperimen I 

dan PBLpada kelas eksperimen II diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Wates 01 

Semarang. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1Kerangka Berfikir Penelitian Komparasi 

 

Kelas 

eksperimen 1 
Pretest  Menerapkan 

STAD 

Postest 

Perbedaan aktivitas dan 

hasil belajar dengan  

model STAD (Student 

Teams Achivement 

Devision) dan PBL 

(Problem Based 

Learning) 

Kelas 

ekperimen 2 

pretest Menerapkan 

STAD 

Postest 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir maka hipotesis tindakan 

sebagai berikut: 

 

Ha: ada perbedaan dalam penggunaan model Student Teams Achivement 

Devision(STAD)dan problem based Learning(PBL) terhadap hasil belajar dan 

aktivitas  siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SDN Wates 01. 

Ho: Tidak ada perbedaan penggunaan modelStudent Teams Achivement 

Devision(STAD) dan Problem Based Learning(PBL) terhadap hasil belajar dan 

aktivitas  siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SDN Wates 01. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma dan Desain penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian komparasi. Adapaun tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mencari perbedaan hasil belajar dan aktivitas siswa antara 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II dengan cara mengenakan 

kepada satu kelompok eksperimen I yang diberi perlakuan (treatment) (  ) yang 

kemudian membandingkan hasilnya dengan satu kelompok eksperimen II yang 

diberi perlakuan (treatment) (  ). 

Paradigma penelitian diartikan pola hubungan variabel yang akan diteliti 

(Soegiyono, 2010:65). Dalam penelitian ini adalah paradigma ganda dengan Dua 

Variabel independen dan duavariabel Dependen (Soegiyono,2010:68). 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Paradigma ganda dengan dua variabel independen 

dan dua variabel dependen 

 

X1 

X2 

Y1 

Y2 
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Keterangan: 

   : Model pembelajaranStudent Teams Achivemen Devisio(STAD) 

   : Model pembelajaran Problem Based Learning(PBL)  

  : Aktivitas Siswa 

   : Hasil belajar  

Design yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest 

comparations group design dengan paradigma ganda dua variabel independen. 

pretest-posttest control design  yaitu terdapat dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II dengan cara memberi kepada satu 

kelompok eksperimen I yang diberi perlakuan (treatment) (  ) dengan 

menerapkan model Students Teams Achivement Devision (STAD) yang kemudian 

membandingkan hasilnya berupa hasil belajar posttest dan aktivitas siswa dengan 

kelompok eksperimen II yang diberi perlakuan (treatment) (  ) dengan 

menerapkan model Problem Based Learning (PBL). 

 

 Gambar 3.2 Design penelitian pretest-Posttest  

Comparations Group Design 

Keterangan: 

   : Model pembelajaran STAD (Student Teams Achivemen Devision) 

   : Model PBL (pembelajaran Problem Based Learning) 

  : Hasil Belajar 

Y2 : Aktivitas Siswa 

R          X        ,Y2 

R  X2 X Y1,Y2 

 

R        
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Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian menggunakan pretest-postest Comparations  group design 

dengan paradigma ganda dua variabel independen. 

Group Pre test Treatment Post test 

Eksperimen I Tes 

Model Student Teams 

Achivement Devision 

(STAD) 

X1 

Tes 

Eksperimen II Tes 

Model Problem 

Based Learning 

 (PBL) 

X2 

Tes 

 

Dalam desain penelitian ini terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen I 

(X1) dan kelas eksperimen II (X2). Sebelum dilakukan penelitian masing-masing 

kelas diberi pretestuntuk mengetahui kemampuan awal kedua kelas tersebut. 

Kelas eksperimen I diberi perlakuan (X1) yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran STADselama pembelajaran dan untuk kelas eksperimen II diberi 

perlakuan (X2)dengan penerapan model PBL.Selanjutnya kedua kelas diberi 

postes untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Kemudian 

melakukan perbandingan hasil belajar dan aktivitas antara kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II. Dalam penelitian ini hanya nilai posttest yang digunakan 
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untuk mencari perbedaan  hasil belajar dan aktivitasantara kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II. 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian dengan pola ini 

sebagai berikut: 

1) Memilih subjek melalui sampling jenuh dalam suatu populasi. 

2) Menentukan kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

3) Menguji kenormalan dan kehomogenan kedua kelas, sehingga kedua kelas 

tersebut benar-benar berangkat dari titik awal yang sama. 

4) Menerapkan model pembelajaran STAD pada kelas eksperimen I dan 

Problem Based Learning  pada kelas eksperimen II. 

5) Melakukan tes (posttest) kepada kedua kelas pada akhir pembelajaran. 

6) Menggunakan uji statistik yang cocok untuk pola ini untuk menentukan 

apakah perbedaan tersebut signifikan yaitu cukup besar untuk menolak 

hipotesis nol. 

7) Pelaporan. 

 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN Wates 01 Semarang. 

3.2.2 Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 22Maret  2014. 

3.2.3 Pelaksana penelitian 
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Pelaksana sebagai guru dalam proses penelitian adalah guru kelas V SDN 

Wates 01 Semarang yaitu Ibu Musini, S.Pd. 

 

3.3 Prosedur Eksperimen 

Prosedur eksperimen berisi langkah-langkah kegiatan yang dilakukan peneliti 

maupun subjek penelitian (Mulyatiningsih, 2011: 105). Adapun tahapan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Tahap observasi awal 

Tahap ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih tempat 

penelitian, mengurus surat ijin, observasi lapangan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian. 

2) Tahap persiapan penelitian 

Pada tahap ini meliputi pemilihan materi ajar, membuat perangkat 

pembelajaran, membuat soal uji coba, membentuk kelompok siswa. 

3) Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap ini meliputi pre tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa, analisis 

pre tes, proses penelitian ( pembuatan kisi-kisi instrumen, pengmbilan data 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II ). 

4) Tahap evaluasi 

Tahap ini meliputi pemberian tes hasil belajar, dimana siswa mengerjakan tes 

yang telah disediakan untuk mengukur tingkat keberhasilan eksperimen ini 

dan analisis data hasil post tes. 

3.4 Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 
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3.4.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2010: 173) yang dimaksud populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Sesuai dengan pendapat Soegiyono(2010:117) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Menurut Sudjana (2005:6) populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Menurut Siregar (2012:144) 

populasi yaitu keseluruhan dari objek penelitian yang dapat brupa manusia 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan , udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, 

dan sebagaianya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sukardi (2009:53) populasi 

adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang 

tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target 

kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V SDN Wates 01 Semarang. 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Soegiyono,2010:118). Sampel adalah sebagian yang diambil dari 

populasi (Sudjana, 2005: 6) Sedangkan menurut Arikunto(2010:174) sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Siregar (2012:145) sampel adalah suatu prosedur dimna hanya sebagian populasi 

saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 



122 
 

 
 

dikehendakidari suatu populasi. Jadi sampel dapat diartikan sebagai subjek yang 

dilibatkan langsung dalam penelitian yang dapat menjadi wakil keseluruhan 

populasi. Sampel dari populasinya yaitu seluruh siswa dari kelas V semester 2 

SDN Wates 01 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa kelas sampel yang diambil mendapat materi dengan 

kurikulum yang sama, menggunakan buku paket IPS yang sama dan siswa duduk 

pada tingkat kelas yang sama. 

 Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel penelitian adalah kelas 

VA sebagai kelompok eksperimen I berjumlah 37 siswa dengan model 

pembelajaran pembelajaran STAD (Student Teams Achivemen Devision).  

dan kelas VB sebagai kelompok eksperimen II berjumlah 37 siswa dengan 

model PBL (Problem Based Learning). 

3.4.3 Sampling  

Sampling adalah salah satu bagian dari proses penelitian yang 

menggunakan data dari targed penelitian yang terbatas  (2011:63). Teknik 

sampling merupakan tenik pengambilan sampel (soegiyono,2010:118). Mengingat 

populasinya yang tidak terlalu banyak, maka sampel dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas V SDN Wates 01 Semarang. Dengan demikian tehnik sampling 

yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan sampling jenuh. 

Nonprobability sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempata yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010: 122-124). 
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3.5 Variabel Penelitian  

5.5.1 Variabel Penelitian 

Menurut Soegiyono (2010:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

Menurut Siregar (2012:108) variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-

macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah 

nialinya. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menentukan variabel yang akan 

diteliti. Variabel berfungsi untuk membedakan antar variabel yang satu dengan 

yang lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1) Variabel Bebas (Independen) 

Menurut Soegiyono (2010:60) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel 

dependen(terikat). Hal itu selaras dengan pendapat Siregar (2012:110) variabel 

bebas (independent variabel) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah 

/mempengaruhi suatu variabel lain (variabel dependent). Sedangkan menurut 

Arikunto (2013:162) variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, 

variabel bebas, atau independent.  

Variabel bebas X:  

   = pembelajaran dengan model pembelajaran Student Teams Achivemen 

Devision (STAD) 
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  = pembelajaran dengan model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) 

2) Variabel Terikat (Dependent) 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Soegiyono,2012:60). Menurut Siregar 

(2012:110) variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Menurut  Arikunto (2013:162) 

variabel terikat adalah variabel akibat. 

Variabel terikat Y: 

   = Aktivitas Siswa 

Y2 =  Hasil belajar IPS kelas V SDN Wates 01 Semarang. 

3) Variabel control 

Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh 

variabel independent terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010:41). 

Variabel control dalam penelitian ini adalah: jenis kelamin, intelegensi, umur, 

dan guru pengajar. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Tes  

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tingkat pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1-5). Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Arikunto (2013:192) tes adalah serentetan pertantaan atau latihan serta 

alat alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Tes digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan 

keterampilan sebagai hasil belajar mengajar (Djamarah :256). Sesuai dengan 

desain pada penelitian ini maka peneliti akan melakukan teknik pre test dan post 

test. Pre test merupakan tes yang diberikan sebelum siswa diberikan perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajran yang sudah ditetapkan untuk 

mengetahui kemampuan awal, normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata 

kelas eksperimen. Sedangkan post test merupakan tes yang diberikan setelah 

siswa menerima perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran untuk 

mengetahui hasil dari uji hipotesis sehingga dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan. Metode tes ini digunakan untuk mengetahui tes hasil belajar yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah mendapatkan perlakuan, 

Bentuk tes soal yang digunakan yaitu soal objektif berupa pilihan ganda dengan 

empat pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban yang benar. 

 

3.6.2 Teknik Non Tes 

3.6.2.1 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar baik melalui foto maupun video 

rekaman. Hal ini dimaksud untuk merekam segala aktivitas yang telah terjadi agar 

tidak lupa. 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 

2010:329). Menurut Arikunto (2013:201) Dokumentasi dari asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi, untuk 

memperoleh daftar nama dan daftar nilai siswa kelas V SDN Wates 01 Semarang 

yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan adalah nilai 

Ulangan harian mata pelajaran IPS semester 1. 

3.6.2.2 Observasi  

Observasi digunakan untuk mengetahui gambaran aktivitas siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, jenis teknik pengamatan yang 

akan dilakukan seara langsung tanpa perantara terhadap objek yang diamati 

(Suprapto, 2013). Pengamatan merupakan uatu cara yang tepat untuk menilai 

perilaku ( Djamarah, 2010:258). Hal tersebut sesuai dengan pendapat        

(Siregar, 2012:134) observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 

pengumpulan data dengn melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga 

didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. 

Menurut Poerwanti (2008: 3-22) observasi adalah mengamati dengan 

suatu tujuan dengan menggunakan bebragai teknik untuk merekam atau memberi 

kode pada apa yang diamati. Hal ini selaras dengan pendapat Kusumah (2010:66) 

Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau 

pengamat melihat situasi penelitian. Observasi dalam penelitian ini digunakan 
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untuk memperoleh data aktivitas siswa selama pembelajaran IPS dengan model 

STAD dan PBL. 

 

3.7  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian (Sugiyono, 2011:148). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrument tes dan lembar pengamatan aktivitas siswa.  

instrumen tes berupa saoal tes dan lembar pengmatan aktivitas siswa. Tes yang 

peneliti gunakan tes objektif berupa soal pilihan ganda dengan empat pilihan 

jawaban dan hanya ada satu jawaban benar untuk menilai hasil belajar siswa. 

Instrument lembar pengamatan aktivitas untuk menilai aktivitas belajar 

siswa.Selain menyiapkan instrumen, peneliti juga menyusun kelengkapan 

pembelajaran seperti silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan kisi-

kisi soal serta soal objektif yang akan diujicobakan.  

 Dalam pembuatan instrument penelitian yang berupa tes soal objektif, 

perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kelayakan instrument yaitu dengan 

langkah sebagai berikut: 

3.7.1 Soal Tes 

Instrument yang akan digunakan dalam penelitian yaitu berupa tes soal 

objektif dengan empat pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban benar jumlah 

soal yang diujikan ada 50 soal. Namun setelah diuji hanya  Jumlah soal 30 soal 

yang dinyatakan valid. Uji coba instrumen bertujuan untuk mendapatkan 

instrumen yang baik, sebelum digunakan sebagai instrumen dalam 
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penelitian.Instrumenyang valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono 2011: 168). Kelas uji coba 

didasarkan pada syarat bahwa uji coba instrumen dilakukan pada siswa di luar 

sampel yang telah mendapat materi Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada uji 

coba ini dilakukan pada kelas VI di SD N Wates 01 Semarang yang berjumlah 40 

siswa. 

Uji coba dilakukan pada siswa kelas VI karena siswa tersebut telah 

mendapatkan materi persiapan kemerdekaan pada kelas V semester II. Hasil uji 

coba selanjutnya dianalisis untuk mengetahui validitas,  reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. 

Dalam pembuatan instrument penelitian yang berupa tes soal objektif, 

perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kelayakan instrumentmeliputi uji 

validitas, ujireliabilitas, analisis tingkat kesukaran soal, dan analisis daya pembeda 

soal. Adapun langkahya sebagai berikut: 

3.7.1.1 Uji Validitas Soal Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalitan 

atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, intrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2013:211). Sedangkan menurut 

Suprapto(2013:141) tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur.  
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Untuk menguji validitas soal tes soal menggunakan rumus teknik poin 

biserial sebagai berikut: 

(Arikunto, 2010: 213). 

 

 

Keterangan : 

     =koefesian korelasi point biserial 

  =mean dari skor subjek-sujek yang menjawab betul item yang dicari 

korelasinya dengan tes. 

  = Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes). 

  = standar deviasi skor total 

   proporsi sujek yang menjawab betul item tersebu. 

 = 1- p 

Kemudian hasil Rpbisdibandingkan dengan harga r product moment pada 

tabel, dengan menetapkan taraf signifikan 5%. Jika rxy> rtabel, maka alat ukur 

dikatakan valid. Validitas empiris instrumen penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan program Excel. Dari hasil penghitungan korelasi akan didapat suatu 

koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item. 

Butir soal dikatakan valid, jika rhitung ≥ rtabel (Priyatno 2010: 91).  

Pada penelitian ini, soal diujicobakan kepada 40 siswa (n=40), sehingga 

untuk batasan rtabeldengan jumlah n = 40 didapat rtabel sebesar 0,312 dengan 

signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai korelasi setiap soal lebih dari batasan yang 

     =
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ditentukan maka item soal tersebut dianggap valid, sedangkan jika nilai korelasi 

tabelkurang dari batasan yang ditentukan maka item soal dianggap tidak valid. 

Artinya, soal dikatakan valid, jika rhitung≥0,396. 

Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah diberikan kepada 40 siswa. 

Diperoleh 30 soal tes tersebut semuanya mempunyai kriteria valid dari yang telah 

diujicobakan. Hasil perhitunganya dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 3.2 

Ringkasan Validitas Instrumen Tes 

Kriteria Nomor soal Jumlah 

Valid 

1,3,5,6,7,9,10,13,14,17,21,22,24,26,28,29,30

,31,34,35,37,39,41,42,45,46,47,48,49, dan 50 

30 

Tidak 

Valid 

2,4,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,27,32,33,3

6,38,40,43, dan 44. 

20 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas Soal Tes 

Rebilitas tes adalah konsistensi suatu tes, yaitu konsistensi skor tes bila 

dilakukan tes beberapa kali pada waktu yang berbeda pada kelompok yang sama 

akan menghasilkan skor yang sama untuk setiap individu atau siswa (Suprapto, 

2013:101). Menurut arikunto (2013:221) reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa sesuatu intrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Untuk menguji reabilitas soal tes menggunakan rumus KR.20 (Kuder 

Richardson) adalah sebagai berikut: 
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(Arikunto, 2010: 231) 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan 

Vt = varians total 

p = proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir (proporsi subjek yang 

mendapat skor 1) 

p = banyaknya subjek yang skornya 1 

   N 

q = proporsi subjek yang menjawab salah pada suatu butir (proporsi subjek yang 

mendapat skor 0) 

q = 1 – p 

Kriteria koefisien reliabilitas: 

0,00 – 0,20   (rendah sekali), 

0,21 – 0,40   (rendah), 

0,41 – 0,70   (sedang), 

0,71 – 1,00   (sangat tinggi). 

 Untuk mencari varian total digunakan rumus: 
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Keterangan : 

      = jumlah skor kuadrat 

(     = kuadrat jumlah skor 

N        = jumlah peserta tes 

Uji reliabilitas dilakukan pada soal yang sudah dinyatakan valid. Jadi, soal 

yang akan diuji reliabilitasnya ada 30soal. Pengujian reliabilitas menggunakan 

program Excel . 

3.7.1.3  Uji Daya Beda Soal 

Daya beda dicari dengan mengambil 50% skor teratas sebagai kelompok 

atas (JA) dan 50% skor terbawah sebagai kelompok bawah (JB). Rumus yang 

digunakan untuk pilihan ganda dan isian singkat adalah: 

DP =
    

    
 - 

   

   
 

 (Arikunto, 2006:212-214). 

Dengan 

DP :  

Daya 

Pembeda 

          JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA : 

Banyaknya siswa pada kelompok 

atas 

     Kriteria: 
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Interval DP Kriteria 

0,00 < DP < 0,20 Jelek 

0,20 < DP < 0,40 Cukup 

0,40 < DP < 0,70 Baik 

0,70 < DP < 1,00 Sangat Baik 

(Arikunto, 2006: 218) 

3.7.1.4 Uji Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal 

Untuk menguji tingkat kesukaran soal pilihan ganda dapat ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

IK     : Indeks Kesukaran 

JBA  : jumlah yang benar pada bitur soal pada kelompok atas 

JBB  : jumlah yang benar pada bitur soal pada kelompok bawah 

JSA  : banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB  : Banyaknya siswa pada kelompok bawah. 

 (Arikunto, 2006:219). 

Adapun klasifikasinya sebagai berikut. 

0,00 < P ≤ 0,30 (soal sukar) 

0,30 < P ≤ 0,70 (soal sedang) 

BA

BA

JSJS

JBJB
 IK 
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0,70 < P ≤ 1,00 (soal mudah) 

Tingkat kesukaran saoal uji coba  

Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah diberikan kepada 40 siswa. 

Diperoleh 30 soal tes tersebut semuanya mempunyai kriteria mudah, sedang dan 

sukar dari yang telah diujicobakan. Hasil perhitunganya dapat dilihat pada tabel 

3.3 berikut:    Tabel 3.3 

Tingkat Kesukaran Uji Coba Soal 

No. Kriteria Nomor soal Jumlah 

1.  Mudah 35, 41, 42,46, 47,49, 50 7 soal 

2.  Sedang 

1, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 21, 

24, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 

45, 48 

17 soal 

3.  Sukar 3, 7, 14, 22, 29, 37 5 Soal 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010: 207) dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Pada saat menganalisis data diperlukan 

suatu cara atau metode. 

Analisis data dibagi menjadi tiga tahap yaitu analisis data populasi, 

analisis data tahap awal dan analisis data tahap akhir. 
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3.8.1 Analisis data populasi  

Untuk mengetahui seragam tidakanya varian sampel-sampel yang diambil 

dari populasi yang sama. Data yang digunakan adalah nilai ulangan harian mata 

pelajaran IPS siswa kelas V SDN Wates 01. 

3.8.1.1 Uji normalitas populasi 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus yang digunakan untuk normalitas 

data adalah rumus chi-kuadrat yaitu: 

    
       

 

  

 

   

 

Keterangan : 

  = harga chi-kuadrat 

  = frekuensi hasil pengamatan 

  = frekuensi yang diharapkan 

Jika x
2 

hitung <x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka data berdistribusi 

normal (Sudjana, 2005:273).  

3.8.1.2 Uji Homogenitas Populasi  

Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-sampel yang 

diambil dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini jumlah kelas yang diteliti 

ada dua kelas. Setelah data homogen baru diambil sampel dengan teknik cluster 

random sampling. Uji kesamaan varians dari k buah kelas (k>2) populasi 

dilakukan dengan menggunakan uji Barlett. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 
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Ho:      
    

      
   

Ha: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

(Sudjana, 2005:261).  

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

1. Menghitung s
2
 dari masing-masing kelas 

2. Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

     
         

 

       
 

3. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

                   

4. Menghitung nilai statistik chi kuadrat (X
2
) dengan rumus: 

     
                        

   

Keterangan:   

s
i

2 
= variansi masing-masing kelompok  

s
2 
= variansi gabungan  

B = koefisien Bartlet   

n
i 
= jumlah siswa dalam kelas  

Kriteria pengujian : Ho diterima jika        
  ≤             

 , dimana 

            
   diperoleh dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1- ) 

dan dk = (k-1) (Sudjana, 2005:263). 
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3.8.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Untuk menguji kesamaan rata-rata dua kelas perlakuan maka perlu diuji 

dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata dengan uji t. 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

 21

210

:

:









IH

H

 

Keterangan :  

1  = rata-rata kelas pertama 

2  = rata-rata kelas kedua 

Apabila varians dari kedua kelas sama, maka rumus yang digunakan adalah 

statistik-t dengan rumus sebagai berikut: 

21

21

11

nn
s

xx
t






 

dengan 

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s

(Sudjana, 

2005:239 

Keterangan : 

keduakelompoktesnilaiVarianss

pertamakelompoktesnilaiVarianss

kedualkelompokBanyaknyan

pertamakelompokBanyaknyan

keduakelompokrataRatax

pertamakelompokrataRatax













2

2

2

1

2

1

2

1
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Derajat kebebasan untuk tabel t adalah (n1 + n2 - 2) dengan peluang  1 , 

signifikantaraf . Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 5%. Dengan 

kriteria pengujian jika nilai sig. 2 tailed  >0,05  maka H0 dterima. Artinya kedua 

kelas tersebut memiliki rata-rata sama dan dapat dikatakan bahwa kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II memiliki kemampuan awal yang sama. 

 

3.8.2 Analisis tahap awal 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus yang digunakan untuk normalitas 

data adalah rumus chi-kuadrat yaitu: 

    
       

 

  

 

   

 

Keterangan : 

  = harga chi-kuadrat 

  = frekuensi hasil pengamatan 

  = frekuensi yang diharapkan 

Jika x
2 

hitung <x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-1 maka data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273).  

3.8.2.2 Uji Kesamaan Varian (Homogenitas) 

Uji varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians data tes kelompok 

eksperimen I sama dengan kelompok eksperimen II. Hipotesis yang digunakan 

adalah : 
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Ho :(1
2
 = 2

2
) berarti kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II 

mempunyai varians yang sama 

Ha :(1
2
2

2
) berarti kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II 

mempunyai varians yang berbeda 

Rumus yang digunakan dalam uji hipotesis adalah: 

F =   
              

              
 

 (Sudjana, 2005: 250) 

Peluang yang digunakan ½  ( adalah signifikasi dalam hal 

ini adalah 5%). Kriteria yang digunakan, terima Ho jika nilai 

signifikan pada tabel Test Of Homogenity of Variences > 0,05. 

Artinya data tersebut memiliki varian yang sama. 

3.8.2.3 Uji Kesemaan Dua Rata-Rata (Uji Dua Pihak) 

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan 

ada perbedaan hasil belajarpretestpada materi menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II. 

Hipotesis yang diajukan adalah :  

Ho : (1 = 2)= berarti nilai rata-rata hasil pre test kelompok eksperimen I sama 

dengan nilai rata-rata pre test kelompok eksperimen II  

Ha : (1 ≠ 2)= berarti nilai rata-rata hasil pre test  kelompok eksperimen I tidak 

sama dengan nilai rata-rata pre test kelompok eksperimen II.  
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Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji t ini 

dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians.  

Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang digunakan:  

21

21

11

nn
s

xx
t




           ;   

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s  

Keterangan:  

1x  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

2x  =  nilai rata-rata kelompok eksperimen 

2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 

2

2s  =  variansi data pada kelompok ekperimen 

2s  = variansi gabungan. 

1n  =  banyak subyek pada kelompok kontrol 

2n  =  banyak subyek pada kelompok ekperimen. 

(Sudjana, 2005: 239) 

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2 -2) dengan 

peluang (1-1/2), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu jika Sig.(2-tailed) > 0,05, 

maka Ho diterima. Artinya nilai rata-rata hasil pre test kelompok eksperimen I 

sama dengan nilai rata-rata pre test kelompok eksperimen II Jika diperoleh 

simpulan bahwa kedua varians tidak sama, maka rumus yang digunakan: 

2

2

2

1

2

1

21'

n

s

n

s

xx
t
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Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika: 

21

2211
'

ww
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t




  

dengan 

)11(),2/11(1

1

2

1
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n
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n

s
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)12(),2/11(2

2

2

2
2 ,  ntt

n

s
w 

 

= taraf signifikan (5 %) 

(Sudjana, 2005: 239-243) 

 

3.8.3 Analisis tahap akhir 

3.8.3.1 Uji Normalitas Data 

Rumus untuk menghitung uji normalitas pada tahap akhir sama dengan 

rumus uji normalitas pada tahap awal. 

3.8.3.2 Uji Kesamaan Varian 

Langkah-langkah pengujian pada tahap ini sama dengan langkah-langkah uji 

kesamaan dua varian pada tahap awal. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah kedua sampel mempuyai varian yang sama atau tidak.  

3.8.3.3 Uji hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan 
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uji dua pihak . Uji dua pihak ini menggunakan uji t dengan menggunakan data 

yang berdistribusi normal.  

3.8.3.3.1 Uji Perbedaan Rata-Rata Dua Pihak 

Uji rata-rata dua pihak yaitu untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa 

Terdapat perbedaan rata-rata hasil posttest kelas eksperimen I dengan menerapkan 

model STAD dengan  rata-rata hasil posttest kelas ekspeimen II dengan 

menerapkan model PBL). Pengujian hipotesinya yaitu: 

H0 :  
 
  

 
 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil posttest kelas eksperimen I 

dengan menerapkan model STAD dengan  rata-rata hasil posstest kelas ekspeimen 

II dengan menerapkan model PBL. 

H1 :  
 
  

 
 : Terdapat perbedaan rata-rata hasil posttest kelas eksperimen I 

dengan menerapkan model STAD dengan  rata-rata hasil posstest kelas ekspeimen 

II dengan menerapkan model PBL). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan rumus sebagai berikut. 

a) Jika       

   
       

  
  
 

  
   

  
 

  
 

 (Sudjana, 2005:241) 

b) Jika       
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  (Sudjana, 2005:239) 

dengan 
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21

2

22

2

11






nn

snsn
s   (Sudjana, 2005:239) 

t : uji t, 

1x  : nilai rata-rata dari kelas kontrol 

2x  : nilai rata-rata dari kelas eksperimen 

s : simpangan baku gabungan, 

n1 : banyaknya siswa kelas kontrol, 

n2 : banyaknya siswa kelas eksperimen, 

s1 : simpangan baku kelas kontrol, dan 

 s2        : simpangan baku kelas eksperimen. 

Setelah diperoleh hasil perhitungan melalui program SPSS versi 18. Jika 

nilai signifikan 2 tailed pada kolom t-tes for Equality of means > 0,05 atau 5% 

maka Ho diterima, manun jika nilai signifikan 2 tailed < 0,05 atau 5% maka 

terima Ha. Jika Ha diterima maka terdapat perbedaan rata-rata hasil posttest kelas 

eksperimen I dengan menerapkan model STAD dengan  rata-rata hasil posstest 

kelas ekspeimen II dengan menerapkan model PBL). 

Belum diketahui model manakah yang lebih efektif apakah model 

pembelajaran STAD atau model pembelajaran PBL, maka perlu dilakukan uji 

lanjut yaitu uji satu pihak dengan membaca output nilai thitung yang dibandingkan 

dengan nalai ttabel dan kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika               , 

dengan        diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1 – ½  ), taraf 

signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2 – 2) (Sudjana, 2005:239) 
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3.8.3.3.2 Uji Perbedaan Rata-Rata Satu Pihak  

Uji satu pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan 

bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen I lebih tinggi dari pada rata-rata 

hasil belajar sejarah kelas eksperimen I.  

Hipotesis yang diajukan adalah :  

Ho (1<2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas eksperimen I lebih dari 

atau sama dengan nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas eksperimen II.  

Ha (1 ≥ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas eksperimen II lebih 

tinggi dari pada nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas eksperimen I.  

Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji t ini 

dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan dua varians.  Nilai signifikan pada levene’s 

test for equality of variances yaitu untuk melihat apakah data tersebut homogen 

atau tidak, jika nilai signifikan > 0,05 atau 5% maka data tersebut homogen. Jadi 

untuk uji banding thitung nanti harus memilih pada deret baris Equal Variances 

Assumed. Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang digunakan:  
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Keterangan: 

1x  =nilai rata-rata kelompok kontrol 

2x  = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 

2

2s  =variansi data pada kelompok ekperimen 
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2s  = variansi gabungan. 

1n  =banyak subyek pada kelompok kontrol 

2n  =banyak subyek pada kelompok ekperimen. 

Setelah diperoleh nilai t, maka akan dibandingkan dengan       dan 

kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika               , dengan        

diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1 – ½  ), taraf signifikansi 5% 

dan dk = (n1 + n2 – 2) (Sudjana, 2005:239). 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, 

maka rumus yang digunakan: 
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Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika:
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= taraf signifikan (5 %)(Sudjana, 2005: 239-243) 
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3.9 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Data berupa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran diperoleh melalui 

observasi. Aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan instrumen lembar aktivitas 

belajar siswa dengan berpedoman pada lembar deskriptor pedoman observasi 

aktivitas belajar siswa.  Lembar pengamatan aktivitas siswa diisi berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam deskriptor yang ada dengan cara 

memberi tanda cek (v) pada kotak yang disediakan sesuai deskriptor yang tampak. 

 Pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, dari masing-masing 

metode pembelajaran yang diterapkan terdapat 10 aspek yang diamati. Setiap 

aspek dinilai dengan skor berskala 1 sampai 4, sehingga skor maksimal yang 

diperoleh 40. Aktivitas siswa yang diamati pada metode pembelajaran STAD 

meliputi 1)Kesiapan dalam belajar 2)Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

yang diajukan, 3)Memperhatikan penjelasan materi pembelajaran, 4) 

Melaksanakan kegiatan belajar kelompok, 5) Menulis hasil diskusi, 6) 

Menanggapi hasil diskusi kelompok lain, 7)Penampilan hasil kerja siswa, 8) 

Antusias siswa dalam mengerjakan kuis, 9)Menyimpulkan hasil pembelajaran, 10) 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

STAD. 

Aktivitas siswa yang diamati pada model pembelajaran PBL meliputi 

kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, menanggapi penyampaian topik atau 

masalah dari guru, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan, 

memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang disampaikan, merumuskan 

dan menganalisis masalah, partisipasi dalam diskusi, mencari informasi dari 
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beberapa buku atau sumber, menyususn laporan kelompok, mempresentasikan 

laporan kelompok dan membuat sismpulan pembelajaran. 

Cara mengolah data skor sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi empat 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  = 
 

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

 

 
(n+1) untuk data ganjil. 

Q4  = kuartil keempat = T = skor maksimal 

Maka akan didapat: 
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Tabel 3.4 

 Klasifikasi Tingkatan Nilai Untuk Menentukan  

Tingkatan Nilai Pada Aktivitas Siswa 

Kriteria ketuntasan Skala Penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

(Sumber: Herrhyanto, 2009:5.3) 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada aktivitas sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5  

Kriteria Persentase Keaktifan Siswa 

Jumlah skor Pencapaian Kualifikasi kinerja 

aktivitas siswa 

Tingkat 

keberhasilan  

30,5 ≤ skor ≤ 40 76,25% ≤ skor < 100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

20 ≤ skor <30,5 50% ≤ skor <76,25% Baik (B) Berhasil 

9,5 ≤ skor <20 23,75% ≤ skor <50% Cukup (C) Tidak berhasil 

0 ≤ skor <9,5 0% ≤ skor <23,75% Kurang (K) Tidak berhasil 
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Menurut  Suprapto (2013: 86), untuk menentukan persentase keaktifan 

siswa pada setiap pertemuan, digunakan rumus:  

Persentase keaktifan siswa = 
                                    

                                             
       

 Setelah mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berdasarkan lembar pengamatan yang ada, maka peneliti dapat melakukan analisis 

berupa: 

a) Menentukan kriteria keaktifan siswa kelas eksperimen I. 

b) Menentukan kriteria keaktifan siswa kelas eksperimen II. 

c) Membandingkan presentase keaktifan siswa kelas eksperimen I dengan kelas 

eksperimen II. 

3.10 Analisis Hasil Belajar 

Poerwanti, dkk. (2008:6.3) menyebutkan bahwa cara penskoran terhadap 

tes adalah sebagai berikut:   

 

Keterangan: 

B= Jumlah benar 

N = banyaknya butir soal (skor maksimal)   

1) Data Nilai Rata-Rata Belajar Siswa 

X = 
  

  
x 100% 

 

Keterangan  : 

X : nilai rata-rata 

Skor = 
 

 
 x 100 
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    : jumlah semua nilai siswa 

   : jumlah siswa 

 (Aqib, 2010: 40) 

2) Data Ketuntasan Belajar Siswa 

 P = 
                             

            
 x 100% 

Keterangan: P= persentase 

(Aqib, 2010:41) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan kedalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

KKM SDN Wates 01 Mata Pelajaran IPS kelas V 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥60 Tuntas 

≤60 Tidak tuntas 

Sumber: Kurikulum SDN Wates 01 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil 

penelitian dan pembahasan tersebut disajikan dalam uraian yaitu: 1) Gambaran 

umum lokasi penelitian, 2) Hasil penelitian dan 3) pembahasan. 

 

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di SD Negeri Wates 01 

Semarang. Lokasi Sd Wates 01 di JL. MANGGIS NO.2, Kelurahan Wates, 

kecamatan Ngalian kota Semarang. sekolah ini berdii sejak tahun 1918 dengan 

luas tanah/ bangunan 5.030 M² / 1.074 M². Banyaknya ruang kelas yang 

digunakan dalam pembelajaran berjumlah 12 kelas dengan jumlah 446 siswa. 

Berdasarkan hasilobservasi dan wawancara di SDN Wates 01 terdapat 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kelebihan yang dimiliki SDN Wates 01 

Semarang yaitu SDN Wates merupakan SD yang letaknya strategis, berada di jalan 

manggis no.2 RT 03/ RW 01 Dusun Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

Berada didaerah padat penduduk sehingga mudah terjangkau dari berbagai arah. 

Akses jalan menuju sekolah dapat ditempuh dengan mudah, karena tidak melewati 

sungai ataupun jalan raya yang besar dan membahayakan siswa. Kemudian banyak 

gang di sekitar sekolah yang dapat dilewati dengan mudah dan aman oleh siswa.Tingkat 

kebisingan tidak terlalu tinggi karena tidak terdapat pusat keramaian yang dekat 

pabrik, pasar, jalan raya ataupun yang lain sehingga kegiatan belajar mengajar tidak 
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terganggu dan menciptakan kenyamanan bagi penghuninya dan proses belajar 

mengajar berjalan lancer.SDN Wates 01 SDN memiliki bangunan gedung yang 

berdiri kokoh, lingkungan sekolah juga bersih dengan pengaturan tata ruang yang 

rapi. Sekolah juga melengkapi ruang  perpustakaan yang luas sehingga 

menciptakan kenyamanan pengunjungnya serta dikelola dengan baik yang 

memungkainkan siswa mampu menambah pengetahuanya diwaktu jam istirahat 

atau jam kosong.  

Interaksi sosial di SD Negeri Wates 01 terjalin dengan baik. Hubungan yang 

terjalin di SD Negeri Wates 01 sangat baik, keakraban dan kekeluargaan begitu kuat, 

sehingga iklim di SD Negeri Wates 01 begitu nyaman dan mendukung proses belajar 

mengajar. SDN Wates 01 semarang dipimpim oleh kepala sekolah yang 

demokratis dan humoris sehingga mampu menciptakan lingkungan kekeluaragaan 

di sekolah, kepala sekolah juga selalu membaur di ruang guru walaupun kepala 

sekolah mempunyai ruang yang terpisah tujuanya adalah untuk membangun 

komunikasi antar guru dan kepala sekolah, selain itu juga untuk mendengar 

masalah yang dihadapi guru saat mengajar. Hubungan baik tidak hanya terjalin 

antara anggota masyarakat sekolah tetapi hubungan baik juga terjalin dengan 

masyarakat dan orang tua siswa. Hal itu dibuktikan dngan adanya dukungan dari 

orang tua siswa untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan sekolah dalm 

menunjang proses pembelajaran yang efektif. 

Selaian kelebihan yang dimiliki, ada beberapa kelemahan yang yang 

dimiliki sekolah, misalnya sekolah belum memiliki media pembelajaran yang 

lengakap dan hanya beberapa media yang terbatas pada beberapa mata pelajaran 
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saja. Media pembelajaran dan alat peraga tersebut yaitu Berbagai buku Mata 

Pelajaran, Globe, Peta Indonesia dan Torso manusia. Alat peraga tersebut yang 

tersedia pun jarang digunakan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. 

Akibat media dan alat yang kurang lengkap, guru sering menemui kesulitan untuk 

menerangkan suatu pembelajaran kepada siswa. Lingkungan dan fasilitas umum 

sekitar sekolah memang belum seluruhnya menunjang dikarenakan SDN Wates 01 

terletak masuk gang dari jalan raya sehinggatempat fotocopy, apotek, warnet tidak 

mampu ditemukan radius 100 m. 

4.2  HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian komparasiantara model pembelajaran Student Teams 

Achivement Devision (STAD) pada kelas eksperimen I dan PBL (Problem Based 

Learning)pada kelas eksperimen II diperoleh dari teknik tes dan nontes yang 

masing-masing kelas dilaksanakan dalam tiga pertemuan.  

Data kualitatif yang diperoleh yaitu berupa hasil observasi pada saat 

berlangsungnya pembelajaran yang berupa aktivitas siswa yang disajikan dalam 

bentuk data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif didapatkan dari hasil evaluasi 

yang dilaksanakan di setiap akhir pertemuan pada setiap pembelajaran dan 

posstestpada pertemuan terakhir untuk mengukur pemahaman materi persiapan 

kemerdekaanIndonesia oleh siswa.  

Setelah diperoleh data hasil observasi dan hasil posttest pada kelas 

eksperimen I dan eksperimen II, kemudian dibandingkan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan antara model pembelajaran STAD dan PBL terhadap 
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aktivitas siswa dan hasil belajar pada standar kompetensi usaha-usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas aktivitas 

siswa, hasil evaluasi tiap akhir pertemuan dan hasil posttest siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran STAD dan PBL pada kelas V SDN 

Wates 01 Semarang. 

4.2.1 Data Hasil Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan dalam 3(tiga) kali pertemuan pada pokok 

bahasan yaitu pada pertemuan pertama tentang usaha-usaha persiapan 

kemerdekaan, pertemuan kedua tentang perumusan pancasila dan pertemuan ke 

tiga tentang peristiwa menjelang proklamasi.Penelitian dilaksanakan pada dua 

kelas yakni kelas VA berfungsi sebagai kelas eksperimen I menggunakan model 

pembelajaran STAD (Student Team Achivement Devision) dan kelas VB sebagai 

kelas eksperimen II menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) . Penelitian ini melibatkan guru kelas V berperansebagai pengajar 

dalam pembelajaran di kelas V SDN Wates 01 Semarang dengan menerapkan 

model pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa data 

hasil belajar aspek kognitif siswa yang pada pelajaran IPS menggunakan 

instrumen tes hasil belajar yang diberikan sebagai tes kemampuan awal (pretest) 

dan tes kemampuan akhir (posttest). Penelitian ini juga didukung dengan lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas setiap siswa selama proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 
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4.2.1.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang menimbulkan kemampuan 

dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) maupun hasil 

sampingan pengiring (nurturant effect) (Purwanto, 2013:49). Setiap kegiatan 

belajar diperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa untuk 

menguji kemampuan siswa tehadap materi yang dipelajari. Pada dasarnya hasil 

belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar mengajar. 

Dalam penelitian ini observasi aktivitas siswa dilakukan sesuai dengan 

instrumenaktivitas siswa yang telah direncanakan dan berdasarkan hasil 

pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran di kelas V SDN Wates 01 

Semarang. 

Penilaian aktivitas belajar siswa dalam penelitian dilakukan pada kedua 

kelas, yaitu kelas eksperimen I dengan menerapkan model pembelajaran STAD 

dan kelompok eksperimen II dengan menerapkan model pembelajaran PBL. 

Aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan instrumen lembar aktivitas belajar 

siswa dengan berpedoman pada lembar deskriptor pedoman observasi aktivitas 

belajar siswa. Pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, terdapat 10 aspek 

yang diamati. Setiap aspek dinilai dengan skor berskala 1 sampai 4, sehingga skor 

maksimal yang diperoleh 40. Dari hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada 

kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dapat dibuatkan tabel-tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel  4.1  

Nilai Aktivitas  Siswa kelas eksperimen I 

 dengan model Pembelajaran STAD  

Pertemuan 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Nilai 

% 
Katagori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,9 2,4 2,1 2,7 2,4 2,5 2,1 2,0 3,2 2,3 24,6 
61,4 

 
Baik  

2 3,7 3,1 2,7 2,9 3,2 3,1 2,9 2,1 3,3 3,0 
30,0 

 

75,1 

 
Baik 

3 4,0 3,0 3,0 3,0 3,4 3,6 3,4 3,0 3,7 3,0 33,0 
82,6 

 

Sangat 

baik  

Rata-Rata 29,2 73,0 Baik 

 

Keterangan: 

1. Kesiapan dalam belajar  

2. Menanggapi apersepsi sesuai dengan materi 

3. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

4. Memperhatikan penjelasan materi pembelajaran 

5. Melaksanakan kegiatan belajar kelompok 

6. Menyusun Laporan kelompok 

7. Mempresentasikan hasil kerja kelompok  

8. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

9. Antusias siswa dalam mengerjakan kuis. 

10. Menyimpulkan hasil pembelajaran 
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Hasil pengamatan secara keseluruhan tiga kali pertemuan aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen I dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

STAD menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada ptemuan I  dengan jumlah skor 

rata-rata adalah 29,2 dalam pembelajaran masuk dalam kategori baik. Aspek yang 

diamati sebagai berikut: 

a. Kesiapan dalam belajar  

Indikator kesiapan dalam belajar pada kelas eksperimen I pertemuan 

pertama mencapai rata-rata 2,9  pada pertemuan kedua mencapai rata-rata 3,7 dan 

pada pertemuan  ketiga meningkat menjadi 4,0. Selisih rata-rata aktivitas siswa 

pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,8. Hal ini membuktikan bahwa 

terdapat peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Pada 

pertemuan ketiga mencapai rata-rata 4,0. Selisih rata-rata aktivitas siswa pada 

pertemuan ketiga dan kedua sebesara 0,3. Hal ini menunjuka adanya peningkatan 

aktivitas siswa pada indikator kesiapan dalam belajar. 

b. Menanggapi apersepsi sesuai dengan materi 

Indikator Menanggapi apersepsi sesuai dengan materi pada pertemuan 

pertama memperoleh rata-rata 2,4 pertemuan kedua memperoleh rata-rata 3,1 dan 

pertemuan ketiga memperoleh rata-rata 3,0. Selisih rata-rata aktivits siswa pada 

pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,7. Artinya terdapat peningkatan rata-rata 

aktivitas siswa pada pertemuan kedua meningkat sebesar 0,7. Pada pertemuan 

ketiga rata-rata aktivitas siswa menurun sebesar 0,1 hal ini disebabkan siswa 

belum menguasai materi yang diajarkan. 

c. Indikator aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan  
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Indikator aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

memperoleh rata-rata 2,1 pada pertemuan pertama, memperoleh rata-rata 2,7 pada 

pertemuan kedua, dan memperoleh rata-rata 3,0 pada pertemuan ketiga. Selisih 

pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,6. Hal ini menunjukan bahwa pada 

pertemuan kedua  peningkatan aktivitas siswa yaitu sebesar 0,6. Sementara itu, 

selisih rata-rata pada pertemuan kedua dan ketiga sebesara 0,3. Arinya pada 

pembelajaran ketiga aktivitas siswa pada indikator aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan mengalami peningkatan. 

d. Memperhatikan penjelasan materi pembelajaran 

Pada indikator Memperhatikan penjelasan materi pembelajaran pada 

pertemuan pertama memperoleh rata-rata 2,7 pada pertemuan pertama, 2,9 pada 

pertemuan kedua dan  3,0 pada pertemuan ketiga. Selisih pertemuan pertama dan 

kedua sebesar 0,2. Artinya pada pembelajaran kedua rata-rata aktivitas siswa 

meningat. Sementara itu, selisih  pada pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,1. 

Artinya pada pembelajaran ketiga aktiviras siswa mengalami peningkatan 

e. Melaksanakan kegiatan belajar kelompok 

Indikator Melaksanakan kegiatan belajar kelompok pada pertemuan 

pertama memperoleh rata-rata 2,3, pada pertemuan kedua memperoleh rata-rata 

3,2 dan pertemuan ketiga memperoleh rata-rata 3,4. Selisih rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 1,1. Selisih rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,2. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan 
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pertama, kedua dan ketiga setelah memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan model STAD. 

f. Menyusun Laporan kelompok 

Indikator menyusun laporan kelompok mengalami peningkatan pada 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,5 pertemuan kedua sebesar 3,1 dan 

pertemuan ketiga 3,6. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,6. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami pengkatan. 

Selisih pertemuan ketiga dan kedua sebesar 0,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga 

g. Mempresentasikan hasil kerja kelompok  

Pada pertemuan pertama memperoleh rata-rata sebesar 2,1 pada pertemuan 

kedua meningkat sebesar 2,9. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 

0,8. Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami pengkatan. 

Pertemuan ketiga memperoleh rata-rata sebesar 3,4. Selisih pertemuan ketiga dan 

kedua sebesar 0,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa 

mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga. 

h. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

Pada pertemuan pertama memperoleh rata-rata sebesar 2,0 pada pertemuan 

kedua meningkat sebesar 2,1. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 

0,1. Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami pengkatan. 

Pertemuan ketiga memperoleh rata-rata sebesar 3,0. Selisih pertemuan ketiga dan 
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kedua sebesar 0,9. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa 

mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga. 

i. Antusias siswa dalam mengerjakan kuis. 

Pada pertemuan pertama memperoleh rata-rata sebesar 3,2 pada pertemuan 

kedua meningkat sebesar 3,3. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 

0,1. Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami pengkatan. 

Pertemuan ketiga memperoleh rata-rata sebesar 3,7. Selisih pertemuan ketiga dan 

kedua sebesar 0,4. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa 

mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga. 

j. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Pada pertemuan pertama memperoleh rata-rata sebesar 2,3 pada pertemuan 

kedua meningkat sebesar 3,0. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 

0,7. Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami pengkatan. 

Pertemuan ketiga memperoleh rata-rata sebesar 3,0. Selisih pertemuan ketiga dan 

kedua sebesar 0,0. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa 

mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama dan kedua dan ketiga 

tidak mengalami peningkatan. 

Pengolahan data nilai aktivitas siswa pada kelas eksperimen I berbentuk 

tabel tersebut, selanjutnya dikaji kembali bersama guru kelas untuk kemudian 

diolah dalam bentuk diagram batang dengan tujuan untuk lebih memperjelas data 

nilai aktivitas siswa pada kelas eksperimen Ipada pembelajaran pertama, 

pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Dari tabel 4.1 selengkapnya 

disajikan dalam diagram berikut: 
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Gambar 4.1: Diagram Batang Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen I  

Diagram batang di atas menjelaskan bahwa aktivitas siswa kelas 

eksperimen I dengan menerapkan model STAD pada pertemuan 1 berjumlah 24,6 

dengan kriteria baik, pada pertemuan 2 berjumlah 30 dengan kriteria baik dan 

pada pertemuan 3 meningkat menjadi 33 dengan kriteria sangat baik. 

Tabel  4.2  

Nilai Aktivitas Belajar  Siswa Kelas Eksperimen II 

Dengan Model Pembelajaran PBL  

Perte

muan 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
Nilai 

% 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,2 2,4 2,1 2,4 2,6 2,5 3,2 2,1 2,4 2,1 24,0 59,9 Baik 

2 3,5 2,4 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0 2,7 2,7 2,3 28,2 70,5 Baik 

3 3,9 2,8 2,6 3,3 3,1 3,3 3,1 3,0 3,1 2,5 30,6 76,6 
Baik 

Sekali 

Rata-Rata 27,6 69 Baik 

 

24.6 
30 

33 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen I 

aktivitas siswa kelas 

eksperimen I 



162 
 

 
 

Keterangan: 

1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. 

2. Menaggapi penyampaian topik atau permasalahan dari guru 

3. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

4. Memperhatikan penyampaian materi. 

5. Merumuskan dan menganalisis masalah. 

6. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 

7. Mencari informasi dari beberapa buku atau sumber 

8. Menyusun laporan kelompok. 

9. Mempresentasikan laporan kelompok. 

10. Membuat simpulan pembelajaran. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan tiga kali pertemuan aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen II dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

PBL menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pertemuan I  dengan jumlah skor 

rata-rata adalah 27,6 dalam pembelajaran masuk dalam kategori baik. Peningkatan 

setiap indikator pengamatan aktivitas siswa akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. 

Indikator kesiapan siswa mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan 

pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata 

aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,2 pertemuan kedua sebesar 3,5 

dan pertemuan ketiga 3,9. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,3. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,4. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas 

eksperimen II. 

b. Menaggapi penyampaian topik atau permasalahan dari guru 

Menaggapi penyampaian topik atau permasalahan dari gurumengalami 

peningkatan pada pertemuan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,4 pertemuan kedua sebesar 2,4 dan 

pertemuan ketiga 2,8. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,0. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami tidak 

mengalami peningkatan. Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,4. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan 

rata-rata dari pertemuan ketiga setelah menerapkan modelpembelajaran PBL pada 

kelas eksperimen II. 

c. Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

Indikator Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

diajukanmengalami peningkatan pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  

ditunjukan dengan rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,1 

pertemuan kedua sebesar 2,4 dan pertemuan ketiga 2,6. Selisih pada pertemuan 

pertama dan kedua sebesar 0,3. Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas 

siswa mengalami peningkatan. Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,2. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan 

rata-rata dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga setelah menerapkan model 

pembelajaran PBL pada kelas eksperimen II. 
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d. Memperhatikan penyampaian materi 

Indikator memperhatikan penyampaian materi mengalami peningkatan pada 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,4 pertemuan kedua sebesar 3,0 dan 

pertemuan ketiga 3,3. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,6. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,3. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas 

eksperimen II. 

e. Merumuskan dan menganalisis masalah 

Indikator Merumuskan dan menganalisis masalahmengalami peningkatan 

pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata 

aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,6 pertemuan kedua sebesar 3,1 

dan pertemuan ketiga 3,1. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,5. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,0. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan ketiga tidak mengalami peningkatan. 

Sedangkaan dari kedua meningkat setelah menerapkan model pembelajaran PBL 

pada kelas eksperimen II. 

f. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 

Indikator Berpartisipasi dalam diskusi kelompok mengalami peningkatan 

pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata 
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aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,5 pertemuan kedua sebesar 3,1 

dan pertemuan ketiga 3,3. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,6. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,2. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas 

eksperimen I. 

g. Mencari informasi dari beberapa buku atau sumber 

Indikator mencari informasi dari beberapa buku atau sumbermengalami 

peningkatan pada pertemuan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama sebesar 3,2 pertemuan kedua sebesar 3,0 dan 

pertemuan ketiga 3,1. Dari rata-rata tersebut maka pada pertemuan kedua 

mengalami penurunan rata-rata. Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,1. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan 

rata-rata pada pertemuan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL 

pada kelas eksperimen II. 

h. Menyusun laporan kelompok. 

Indikator menyusun laporan kelompok mengalami peningkatan pada 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,1 pertemuan kedua sebesar 2,7 dan 

pertemuan ketiga 3,0. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,6. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,4. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas 

eksperimen II. 

i. Mempresentasikan laporan kelompok. 

Indikator mempresentasikan laporan kelompok mengalami peningkatan 

pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata 

aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,4 pertemuan kedua sebesar 2,7 

dan pertemuan ketiga 3,1. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,3. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,4. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas 

eksperimen II. 

j. Membuat simpulan pembelajaran. 

Indikator membuat simpulan pembelajaran mengalami peningkatan pada 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Hal  ditunjukan dengan rata-rata aktivitas 

siswa pada pertemuan pertama sebesar 2,1 pertemuan kedua sebesar 2,3 dan 

pertemuan ketiga 2,5. Selisih pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 0,2. 

Artinya pada pertemuan kedua rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Selisih pertemuan kedua dan ketiga sebesar 0,2. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan rata-rata dari pertemuan pertama, 

kedua dan ketiga setelah menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas 

eksperimen II. 
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Peningkatan aktivitas siswa pada kelas eksperimen II disajikan pada 

gambar 4.2 berikut: 

 

Gambar 4.2: Diagram peningkatan aktivitas siswa kelas eksperimen I 

 

Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran yang menerapkan model STAD  

yaitu 24,6 atau 61,4% pada petemuan pertama kriteria baik, pertemuan kedua 30,0 

atau 75,1% kriteria baik dan pertemuan ketiga meningkat menjadi 33,0 atau82,6% 

dengan kriteria sangat baik. Sedangkan rata-rata nilai aktivitas di kelas 

eksperimen II yang menerapkan model PBL  yaitu 24,0 atau 59,9% dengan 

kriteria baik pada pertemuan pertama dan 28,2 atau 70,5% pada pertemuan kedua 

dengan kriteria baik dan 30,6 atau 76,6%  pada pertemuan ketiga dengan kriteria 

sangat baik. 

Dengan demikian, rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada kelas 

eksperimen I yang menerapkan model STADdengan keaktifan siswa sebesar 29,2 

atau 73,0% masuk dalam kriteria baik. Sementara rata-rata nilai aktivitas siswa 
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pada kelas eksperimen II yang menerapkan model PBL sebesar 27,6 atau 

69%dengan keaktifan siswa termasuk dalam kriteria baik. Nilai rata-rata aktivitas 

siswa pada kelas eksperimen I lebih tinggi dari nilai rata-rata aktivitas siswa pada 

kelas eksperimen II. hal ini membuktikan bahwa lebih tingginya aktivitas belajar 

siswa pada kelas yang menerapkan modelSTAD. Perbandingan peningkatan 

aktivitas siswa pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II disajikan pada 

gambar 4.3 berikut ini: 

 
Gambar 4.3: Diagaram Peningkatan Aktivitas Siswa 

 

 

4.2.1.2 Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

 Analisis data hasil belajar siswa yaitu nilai ulangan harian IPS atau data 

populasi, nilai pretests dan nilai posttest 

4.2.1.2.1 Analisis Data Populasi 

Data populasi yang peneliti gunakan untuk mengukur kemampuan awal 

siswa sebelum diberikan perlakuan adalah nilai ulangan harian. 
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a. Uji Normalitas Data Populasi 

Uji Normalitas berfungsi sebagai prasyarat bahwa hasil belajar semester 

ganjil kelompok ekpserimen I dan kelompok eksperimen II memenuhi syarat 

untuk dianalisis atau tidak.Uji prasyarat yang digunakan adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov pada program SPSS versi 18. 

Uji Normalitas data populasiKelas Eksperimen I dan kelas eksperimen II dengan 

hipotesis: 

Ho : data populasikelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berdistribusi 

normal. 

Ha : data populasikelas eksperimen I dan kelas eksperimen II tidak berdistribusi 

normal. 

 Dengan kriteria pengujian Terima Ho jika nilai signifikan pada output Tes 

of Normality> 0,05 atau 5%. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Populasi 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Normalitas_VA ,113 37 ,200
*
 ,959 37 ,184 

Normalitas_VB ,115 37 ,200
*
 ,963 37 ,242 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Dengan melihat nilai signifikan pada tabel Tes of Normality pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov
a, 

kita dapatkan nilai signifikan untuk Pretes kelas 

eksperimen I 0,200 dan nilai signifikan pada kelas eksperimen II 0,200 dengan 



170 
 

 
 

demikian karena nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima artinya data  hasil 

pretest kelas eksperimen Idan kelas eksperimen II berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji Kesamaan dua varians atau uji homogenitas data populasi hasil belajar 

kelompok eksperimen I dan eksperimen II pada kolom Test of Homogeneity of 

Variancesdiperoleh nilai sig 0,579 dan dengan kriteria pengujian adalah Terima 

Ho jika nilai signifikan pada output > 0,05 atau 5%. dengan demikian karena nilai 

signifikan > 0,05 makaHo diterima artinya Varians Homogen.Hasil perhitungan 

uji homogenitas pa da tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Uji homogenitas data populasi 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Homogeniras_VAB 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

,310 1 72 ,579 

 

c. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Analisis uji ini merupakan uji t-tes awal yang digunakan untuk mengetahui 

apakah diantara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II  mempunyai 

kemampun awal yang sama atau berawal dari kemampuan yang berbeda. Uji 

kesamaan rata-rata dilakukan terhadap data populasi siswa kelas V A sebagai kelas 

eksperimen I dan VB sebagai kelas eksperimen II.Deskripsi data nilai hasil 

perhitungan nilai rata-rata data populasi kelas eksperimen I disajikan pada tabel 

4.5 dan hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata data populasi disajikan pada tabel 

4.6 berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Nilai rata-rata data populasi 

 
 Group Statistics 

 kelas 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

VA 37 55,97 11,546 1,898 

VB 37 57,49 11,308 1,859 

 

Tabel 4.6 

Uji kesamaan rata-rata data populasi 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

UJI_Ttes

_vavb 

Equal 

variances 

assumed 

,310 ,579 -

,570 

72 ,571 -1,514 2,657 -6,810 3,783 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,570 

71,969 ,571 -1,514 2,657 -6,810 3,783 

 

Kriteria pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan terhadap uji 

hipotesis dilakukan pada taraf signifikan 5%. Apabila signifikansinya lebih dari 

0,05 Ho diterima, maka dapat disimpulkan nilai rata-rata hasil perhitungan data 

populasi kelas eksperimen I sama dengan kelas eksperimen II. 

Hipotesisnya: 

Ho :µ1=µ2  

Nilai rata-rata data populasi kelas eksperimen I sama dengan kelas eksperimen II  
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Ha: µ1≠µ2 

Nilai rata-rata data populasi berbeda antara kelas eksperimen I dengan kelas 

eksperimen II. 

Berdasarkan hasil perhitungan kedua sampel tersebut diperoleh nilai 

signifikan pada kolom Sig.(2-tailed) 0,571> 0,05, maka Ho diterima artinya rata-

rata data populasi kelas ekpserimen I dan kelas eksperimen II memiliki nilai rata-

rata yang sama sehingga dengan kondisi tersebut penelitian ini layak dilakukan. 

4.2.1.2.2 Analisis Tahap Awal 

a. Uji Normalitas Kelas Eksperimen I 

Uji Normalitas berfungsi sebagai prasyarat bahwa hasil pretest kelompok 

ekpserimen I dan kelompok eksperimen II memenuhi syarat untuk dianalisis atau 

tidak.Uji prasyarat yang digunakan adalah dengan menggunakan uji Kolmogorof-

Smirnov pada program SPSS versi 18. 

Uji Normalitas Pretest Kelompok Eksperimen II dengan hipotesis: 

Ho : data nilai hasil belajar kelas VA sebelum menggunakan metode STAD  

berdistribusi normal 

Ha : data nilai hasil belajar kelas VA sebelum menggunakan metode STAD  tidak 

berdistribusi normal 

 Dengan kriteria pengujian Terima Ho jika nilai signifikan pada output Tes 

of Normality> 0,05 atau 5%.   
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Tabel 4.7 
Uji Normalitas prettest kelas eksperimen I dan II 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

normalitas_pretes_VA ,128 37 ,134 ,937 37 ,038 

normalitas_pretest_VB ,125 37 ,154 ,969 37 ,378 

 

 

Dengan melihat nilai signifikan pada tabel Tes of Normality pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov
a, 

kita dapatkan nilai signifikan untuk Pretes kelas VA 

0,134, dengan demikian karena nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima artinya 

data  hasil pretest kelas eksperimen I berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Kelas Eksperimen II 

Uji normalitas pada kelompok ekperimen II yaitu untuk mengetahui 

apakah nilai pretes kelompok ekperimen II  apakah berdistribusi normal atau tidak 

dengan hipotesis: 

Ho: data nilai hasil belajar kelas VB sebelum menggunakan metode PBL  

berdistribusi normal. 

Ha : data nilai hasil beljar kelas VB sebelum menggunakan metode PBL  tidak 

berdistribusi normal 

 Berdasarkan uji normalitas nilai pretest kelompok eksperimen II diperoleh 

nilai signifikan 0,154 pada tabel Tes of Normality pada kolom Kolmogorov-

Smirnov
a,
, dengan demikian karena nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima 

artinya data  hasil pretest kelas eksperimen II berdistribusi normal. 
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c. Uji Homogenitas 

Uji Kesamaan dua varians atau uji homogenitas data hasil belajar 

kelompok eksperimen I dan eksperimen II pada kolom Test of Homogeneity of 

Variancesdiperoleh nilai sig 0,339, dengan criteria pengujian adalah Terima Ho 

jika nilai signifikan pada output > 0,05 atau 5%. dengan demikian karena nilai 

signifikan > 0,05 makaHo diterima artinya Varians Homogen. 

Tabel 4.8 

Uji Kesamaan Dua Varians prettest 

Kelas eksperimen I dan II 

 

 

 

d. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Analisis uji ini merupakan uji t-tes awal yang digunakan untuk mengetahui 

apakah diantara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II  mempunyai 

kemampun awal yang sama atau berawal dari kemampuan yang berbeda. Uji 

kesamaan rata-rata dilakukanterhadap nilai pretes siswa kelas V A sebagai kelas 

eksperimen I dan VB sebagai kelas eksperimen II. 

Deskripsi data nilai hasil pretes kelas eksperimen I disajikan pada tabel 

4.5,sedangkan nilai hasil pretes kelas eksperimen II disajikan pada tabel 

4.6.Perbandingan nilai pretes dan postes kelas eksperimen I dan kelas eksperimen 

II disajikan pada tabel 4.9 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

HOMOGENITAS_AB 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,926 1 72 ,339 
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Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi  

Nilai Pretes Kelas Eksperimen I 

No.  Kelas interval Frekuensi  

1.  20 – 28 5 

2.  29 – 37 1 

3.  38 – 46 8 

4.  47 – 55 8 

5.  56 – 64 12 

6.  65 – 73 3 

Jumlah  37 

 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretes Kelas Eksperimen II 

No.  Kelas interval Frekuensi  

1.  23 – 30 2 

2.  31 – 38 5 

3.  39 – 46 9 

4.  47 – 54 8 

5.  55 – 62 9 

6.  63 – 7 4 

Jumlah  37 

 

Kriteria pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan terhadap uji 

hipotesis dilakukan pada taraf signifikan 5%. Apabila signifikansinya lebih dari 

0,05 Ho diterima, maka dapat disimpulkan nilai rata-rata hasil pretest kelas 

eksperimen I sama dengan kelas eksperimen IInamun apabila signifikansinya 
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kurang dari 0,05 Ha diterima, maka Nilai rata-rata hasil pretest berbeda antara 

kelas eksperimen I dengan kelas eksperimen II. 

Hipotesisnya: 

Ho :µ1=µ2  

Nilai rata-rata hasil pretest kelas eksperimen I sama dengan kelas eksperimen II . 

Ha: µ1<µ2 

Nilai rata-rata hasil pretest berbeda antara kelas eksperimen I dengan kelas 

eksperimen II. 

Berdasarkan hasil perhitungan kedua sampel tersebut diperoleh nilai 

signifikan pada kolom Sig.(2-tailed) 0,700 > 0,05, maka Ho diterima artinya rata-

rata nailai pretes kelas VA dan VB memiliki nilai rata-rata yang sama sehingga 

dengan kondisi tersebut penelitian ini layak dilakukan. 

Tabel  4.11 

Uji Kesamaan Rata-rata 

Independent Samples Test 

 

Levene’s Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ttes_PRETES_

AB 

Equal 

variances 

assumed 

,926 ,339 ,387 72 ,700 1,162 3,005 -4,829 7,153 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,387 69,2

47 

,700 1,162 3,005 -4,833 7,157 
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1. Uji Analisis Data Nilai Pretest Dan Posttest Kelas Eksperimen I 

a) Uji Prasarat 

Data nilai hasil belajar siswa dilakukan uji prasyaratanalisis yang 

bertujuan menentukan rumus yang digunakan untukmenguji hipotesis. Uji 

prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas data 

menggunakan ltest of normality  pada program SPSS 18 dan diperoleh nilai 

signifikan pada pretestdata nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov 

sebesar 0,134 dan pada posttestdiperoleh nilai signifikan 0,155. Karena nilai 

signifikansi pada kelas tersebut > 0,05, data dinyatakan berdistribusi normal. 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas Pretest PosttestKelas Eksperimen I 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

postes_VA ,125 37 ,155 ,965 37 ,280 

pretes_VA ,128 37 ,134 ,937 37 ,038 

a. Lilliefors Significance Correction 

 Langkah selanjutnya yaitu uji homogenitas untuk mengetahui apakah data 

homogeny atau tidak. Dari hasil uji homogenitas pada SPSS versi 18 diperoleh 

nilai signifikan. 

b) Uji Homogenitas Pretest dan Posstest 

Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-sampel yang 

diambil dari populasi yang sama. Uji Kesamaan dua varians atau uji homogenitas 

data hasil Pretest dan Posstest  kelas eksperimen I. 

Hasil perhitungan melalui SPSS versi 18  diperoleh tabel kolom Test of 

Homogeneity of Variancesdiperoleh nilai sig 0,01, dengan kriteria pengujian 

adalah Terima Ho jika nilai signifikan pada output > 0,05 atau 5%. dengan 
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demikian karena nilai signifikan < 0,05 makaHa diterima artinya Varians tidak 

homogen. Nilai signifikan yaitu hanya untuk melihat apa data homogen atau tidak. 

Jika data homogen maka uji banding t-testnya pada baris Equal variances assumed 

dan jika data tidak homogen maka uji banding t-testnya pada baris Equal 

variances not assumed. 

Tabel 4.13 

Uji Homogenitas Pretests Posttest 

Kelas Eksperimen I 

 

Test of Homogeneity of Variances 

HOM_prepos_VA 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

12,999 1 72 ,001 

 

c) Uji perbedaan rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

sebelum dan sesudah kelas eksperimen I diberikan perlakuan model pembelajaran 

STAD serta untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. Dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan 

SPSS versi 18 diperoleh nilai signifikan 0,000 pada kolom Sig.(2-tailed) 0,000 < 

0,05, maka Haditerima artinya rata-rata nilaipretest dan posttest kelas eksperimen 

I berbeda. Selanjutnya untuk mengetahui manakah yang terbaik apakah nilai 

pretes atau posttest dengan membandingkan thitung dengan ttabel, maka perlu di uji 

satu pihak dengan hipotesis: 

Ho: µ1 =µ2 

Ha: µ1 <µ2 
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 Dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan SPSS versi 18 

diperoleh nilai thitung -11,822< ttabel 1,684 maka Ha diterima artinya nilai pretes 

kurang dari nilai posttest atau dapat dikatakan nilai posttest lebih baik dari pretest. 

Rata-rata hasil belajar sebelum menerapkan model STAD sebesar 50,49 dan rata-

rata setelah menerapkan model STAD meningkat menjadi 81,49. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah 

menerapkan model pembelajaran STAD. 

Tabel 4.14 

Rata-rata nilai Pretests Posttest 

Kelas Eksperimen I 

 

 Group Statistics 

 Kelas 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

HOM_prepost_VA 

 

1 37 50,49 14,157 2,327 

2 37 81,49 7,347 1,208 
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Tabel 4.15 

Uji T-tes nilai Pretests Posttest Kelas Eksperimen I 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r Upper 

HOM_prep

ost_VA 

Equal 

variances 

assumed 

12,999 ,001 -11,822 72 ,000 -31,000 2,622 -

36,22

7 

-25,773 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-11,822 54,0

80 

,000 -31,000 2,622 -

36,25

7 

-25,743 

 

2. Uji Analisis Data Nilai Pretest Dan Posttest Kelas Eksperimen II 

a) Uji Prasarat 

Uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas 

data menggunakan ltest of normality  pada program SPSS 18 dan diperoleh nilai 

signifikan pada pretestdata nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov 

sebesar 0,154 dan pada kelas posttestdiperoleh nilai signifikan 0,074. Karena nilai 

signifikansi pada kelas tersebut > 0,05, data dinyatakan berdistribusi normal. 
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Tabel 4.16 

Uji Normalitas Pretest Posttest Kelas eksperimen II 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PRETES ,125 37 ,154 ,969 37 ,378 

POSTES ,137 37 ,075 ,946 37 ,074 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

b) Uji homogenitas Pretest PosttestKelas eksperimen II 

Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-sampel yang 

diambil dari populasi yang sama. Uji Kesamaan dua varians atau uji homogenitas 

data hasil Pretest dan Posstest  kelas eksperimen II. 

Hasil perhitungan melalui SPSS versi 18  diperoleh tabel kolom Test of 

Homogeneity of Variancesdiperoleh nilai sig 0,003, dengan kriteria pengujian 

adalah Terima Ho jika nilai signifikan pada output > 0,05 atau 5%. dengan 

demikian karena nilai signifikan < 0,05 makaHa diterima artinya Varians tidak 

homogen. Nilai signifikan yaitu hanya untuk melihat apa data homogen atau tidak. 

Jika data homogen maka uji banding t-testnya pada baris Equal variances assumed 

dan jika data tidak homogen maka uji banding t-testnya pada baris Equal 

variances not assumed. 

Tabel 4.17 

Uji Homogenitas Pretest Posttest 

Kelas eksperimen II 

 

Test of Homogeneity of Variances 

homo_prepost_VB 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

9,596 1 72 ,003 
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c) Uji perbedaan rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

sebelum dan sesudah kelas eksperimen I diberikan perlakuan model pembelajaran 

PBL serta untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. Dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan 

SPSS versi 18 diperoleh nilai signifikan 0,000 pada kolom Sig.(2-tailed) 0,000 < 

0,05, maka Ha diterima artinya rata-rata nailai pre test dan posttest kelas 

eksperimen I berbeda. Selanjutnya untuk mengetahui manakah yang terbaik 

apakah nilai pretes atau posttest dengan membandingkan thitung dengan ttabel, maka 

perlu di uji satu pihak dengan hipotesis: 

Ho: µ1 =µ2 

Ha: µ1 <µ2 

 

Tabel 4.18 

Uji PerbedaanRata-Rata  

Nilai Pretest Posttest Kelas Eksperimen II 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PREPOST_VB Pretes 37 49,32 11,566 1,901 

Postes 37 76,38 7,312 1,202 
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Tabel 4.19 

Uji T-Test Nilai Pretest PosttestKelas Eksperimen II 

 

Dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan SPSS versi 18 

diperoleh nilai thitung -12,026 < ttabel 1,684 maka Ha diterima artinya nilai pretest 

kurang dari nilai posttest. Rata-rata hasil belajar sebelum menerapkan model PBL 

sebesar 49,32 dan rata-rata setelah menerapkan model PBL  meningkat menjadi 

76,38. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat 

setelah menerapkan model pembelajaran PBL. 

4.2.1.2.3 Analisis Tahap Akhir 

Nilai hasil belajar siswa diperoleh dari nilai hasil postes kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 pada lampiran 5. Nilai posttest dari pembelajaran di kelas 

eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran STADpada materi usaha 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia diperoleh hasil belajar seperti yang disajikan 

pada tabel 4.6 berikut: 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PREPOS

T_VB 

Equal 

variances 

assumed 

9,596 ,003 -12,026 72 ,000 -27,054 2,250 -31,539 -22,570 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-12,026 60,81

1 

,000 -27,054 2,250 -31,553 -22,555 
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Tabel 4.20 

Distribusi Frekuensi  

Nilai Hasil Belajar posttest  Kelas Eksperimen 1 

No. Kelas interval Frekuensi 

1. 67-72 4 

2. 73-77 8 

3. 78-82 6 

4. 83-87 14 

5. 88-92 3 

6. 93-97 2 

Jumlah 37 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Data Hasil PosttestKelas Eksperimen 1 

Sementara untuk hasil posttest kelas eksperimen 2 model pembelajaran 

Problem Based Learning  (PBL) diperoleh data hasil belajar seperti berikut: 

 

0 

5 

10 

15 

67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 
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Tabel 4.21 

Distribusi Frekuensi Nilai posttest Siswa Kelas Eksperimen II 

No. Kelas interval Frekuensi 

1. 65 – 69 6 

2. 70 – 74 11 

3. 75 – 79 5 

4. 80 – 84 9 

5. 85 – 89 5 

6. 90 – 94 1 

Jumlah 37 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen II 

Perbandingan data nilai hasil belajar IPS pada kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II  dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 
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100% 

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Nilai Postes Kelas Eksperimen II 
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Tabel 4.22 

Perbandingan Nilai posttest IPS Siswa 

Kelas Eksperimen I dan Kelas Esperimen II. 

Group Statistics 

 group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ttes_postes_AB Stad 37 81,49 7,347 1,208 

Pbl 36 75,92 6,847 1,141 

 

 Dari tabel di atas, diketahui rata-rata nilai hasil belajar siswa kelas 

eksperimen I yaitu 81,49sedangkan kelas eksperimen II  yaitu 75,92. Dengan 

demikian, rata-rata nilai hasil posttest siswa kelas eksperimen I yang menerapkan 

model STADlebih tinggi daripada kelas eksperimen II yang menerapkan model 

PBL. 

a.  Uji Prasarat Analisis data  

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan rumus yang digunakan 

untuk menguji hipotesis. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji 

normalitas dan homogenitas data. Jika uji normalitas data menunjukkan data 

tersebut berdistribusi normal, maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas. 

a. Uji normalitas kelas ekperimen I dan kelas eksperimen II 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data nilai postes pada 

kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berdistribusi normal atau tidak.Uji 

normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov
a
pada program SPSS 18. 

Setelah data diproses menggunakan SPSS 18, diperoleh data normalitas sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji Normalitas hasil posttest Kelas  

Eksperimen I dan Kelas Eksperimen II 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Postes_VA ,125 37 ,155 ,965 37 ,280 

postest_V

B 

,137 37 ,075 ,946 37 ,074 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dengan melihat nilai signifikan pada tabel Tes of Normality pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov
a, 

kita dapatkan nilai signifikan untuk posttest kelas 

eksperimen I yaitu 0,155 dan posttest kelas eksperimen II yaitu 0,075. Dengan 

criteria pengujian Ho diterima jika sig>0,05. Dengan demikian nilai signifikan 

kelas eksperimen I dan kelas ekaperimen II > 0,05, maka Ho diterima artinya data 

tesebut  berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Penghitungan homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi 

normal, jika data berdistribusi tidak normal maka tidak perlu diuji 

homogenitasnya. Oleh karena data hasil posttest kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 berdistribusi normal, maka uji homogenitas perlu dilakukan. 

Tabel4.24 

Uji homogenitas posttest 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Homogenitas_post_ab 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,003 1 71 ,960 
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Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai significant 0,960, dengan taraf 

sig 5% atau 0,05. Ho diterima jika nilai sig>0,05. Jadi 0,695 > 0,05 maka Ho 

diterima artinya kedua varian tersebut homogen. 

 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Perbedaan Rata-Rata Dua Pihak 

Hipotesis: 

Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar postest antara kelas yang menerapkan 

model pembelajaran STAD dan PBL. 

Ha: Tedapat perbedaan hasil belajar postest antara kelas yang menerapkan model 

pembelajaran STAD dan PBL. 

Taraf signifikan 5% atau 0,05 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika nilai signifikan > 5% atau 0,05 

Ho ditolak jika niali signifikan < 5% atau 0,05 

Tabel 4.25 

Uji T-tes posttsest eksperimen I dan II 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 Group 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Ttes_postes_

AB 

Stad 37 81,49 7,347 1,208 

Pbl 36 75,92 6,847 1,141 
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Nilai signifikant pada Levene's Test for Equality of Variances yaitu untuk 

melihahat apakah data tersebut homogen atau tidak, dari data tersebut diperoleh 

nilai significant 0,695 atau 69,5% > 0,05 atau 5% maka data tersebut  homogen. 

Jadi untuk  uji banding t nanti harus memilih pada deret baris Equal variances 

assumed. 

Pada kolom t-test for Equality of Means diperoleh nilai sig. (2-tailed)  

0,001 < 0,05, maka tolak Ho dan terima Ha. Artinya tedapat perbedaan hasil 

belajar postest setelah menerapkan model pembelajaran STAD dan PBL. 

Belum diketahui manakah yang apakah nilai postest kelompok eksperimen 

1 yang lebih baik atau kelas eksperimen II untuk mengetahui mana yang lebih 

baik maka perlu dilakukan uji lanjut yaitu uji satu pihak dengan membaca output 

nilai t yang dibandingkan dengan ttabel. 

2) Uji Perbedaan Rata-Rata Satu Pihak Kanan 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ttes_post

es_AB 

Equal 

variances 

assumed 

,003 ,960 3,34

9 

71 ,001 5,570 1,663 2,253 8,886 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3,35

2 

70,8

71 

,001 5,570 1,662 2,256 8,883 
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Ho :µ1=µ2 (Nilai rata-rata hasil posttest kelas VA dengan menerapkan model 

STAD sama dengan  nilai postes kelas VB setelah menerapkan 

modelpembelajaran PBL). 

Ha: µ1>µ2 (Nilai rata-rata hasil posttest kelas VA dengan menerapkan model 

STAD lebih baik dari nilai postes kelas VB setelah menerapkan model  

pembelajaran PBL). 

Kriteria pengujian 

Taraf signifikan 5% atau 0,05 

Kriteria pengujian: 

Ha diterima jika thitung> ttabel 

Dk = N1+N2-2= 72 

Ttabel diperoleh dari formula = TINV(2 ;dk)  

Pengujian hipotesis: 

Dari tabel perhitungan SPSS thitung = 3,349> ttabel 1,666 berarti Ho ditolak 

dan terima Ha artinya nilai rata-rata hasil posttest kelas VA dengan menerapkan 

model STAD lebih baik dari  nilai postes kelas VB setelah menerapkan model 

pembelajaran PBL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran STAD lebih efektif dalam pembelajaran IPS kelas V dari pada 

model pembelajaran PBL. 

 

4.3 PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa 

pada kelas VA sebagai kelas eksperimen 1 dengan menerapkan  model 
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pembelajaran STAD serta untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa pada 

kelas VB sebagai kelas eksperimen II dengan menerapkan  model pembelajaran 

PBLdan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar  antara siswa di 

kelas yang menerapkan model pembelajaran STADdan yang menerapkan model 

pembelajaran PBL.  

Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen II yang 

menerapkan model STADdengan keaktifan siswa sebesar 73% masuk dalam 

criteria baik. Sementara rata-rata nilai aktivitas siswa pada kelas eksperimen II 

yang menerapkan model PBL sebesar 69%dengan keaktifan siswa termasuk 

dalam kriteria baik. Nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas eksperimen I lebih 

tinggi dari nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas eksperimen II. hal ini 

membuktikan bahwa lebih tingginya aktivitas belajar siswa pada kelas yang 

menerapkan modelSTAD. 

Hasil Uji-t diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan SPSS thitung = 

3,349 > ttabel 1,666 berarti Ho ditolak dan terima Ha artinya nilai rata-rata hasil 

posttest kelas VA dengan menerapkan model STAD lebih baik dari  nilai postes 

kelas VB setelah menerapkan model pembelajaran PBL. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD lebih efektif dari pada model 

pembelajaran PBL dalam pembelajaran IPS kelas V pada materi usaha-usaha 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

4.3.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting. Seperti yang dikemukakan oleh Slameto (2010: 36) bahwa dalam proses 
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pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun 

berbuat. Penerimaan pembelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri akan 

menimbulkan kesan yang bermakna. Dari hasil perhitungan rata-rata aktivitas 

siswa diperoleh rata-rata aktivitas siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

STAD lebih tinggi. Hal ini karena model pembelajaran Student Teams 

Achivement Devision (STAD)merupakan pembelajaran yang merangsang siswa 

untuk berpartisipasi aktif dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah secara kelompok dan individu yang saling berinteraksi 

dengan teman serta saling membantu dan bekerjasama sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran sehingga berdampak positif 

adanya interaksi dalam diskusi kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi sehingga hasil belajar dapat meningkat 

Langkah dalam model pembelajaran STAD setelah siswa berdiskusi 

menyelesaikan tugas kelompok, siswa secara individu mengerjakan kuis, dan skor 

kuis tiap siswa diakumulasikan menadi poin kelompok. Kelompok yang 

memperoleh skor rata-rata tertinggi berhak mendapatkan sertifikat sebagai 

kelompok terbaik sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran, hal 

ini dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS.  

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

dan motivasi berprestasi memegang peran yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap pelajaran IPS. Melalui 

model pembelajaran STAD merupakan model yang sangat cocok bagi para siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Siswa yang memiliki motivasi 
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berprestasi rendah cendrung kemampuannya lebih tinggi bila diberikan dengan 

model pembelajaran STAD, dilihat dari rata-rata aktivitas siswa kelas eksperimen 

I pada petemuan pertama sebesar 24,6 atau 61,4% dengan kriteria baik, pertemuan 

kedua meningkat 30,03 atau 75,1% dengan kriteria baik dan pertemuan ketiga 

meningkat menjadi 33,03 atau 82,6% dengan kriteria sangat baik. rata-rata 

keseluruhan aktivitas siswa adalah sebesar 29,2 atau 73% masuk dalam kriteria 

baik.  sedangkan skor rata-rata aktivitas siswa pada kelas eksperimen II yang 

menerapkanmodel pembelajaran PBL pada pertemuan pertama sebesar 24,0 atau 

59,9% dengan kriteria baik, pertemuan kedua meningkat 28,2 atau 70,5% kriteria 

baik , dan pertemuan ketiga 30,6 atau 76,6% dengan kriteria sangat baik. Rata-rata 

keseluruhan aktivitas siswa kelas ekperimen II adalah sebesar  27,6 atau 69% 

termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar IPS siswa 

yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran STAD  lebih 

tinggi daripada yang menggunakan model PBL. Untuk lebih jelasnya, 

perbandingan rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan PBL disajikan 

pada histogram di bawah ini: 
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Gambar 4.6Diagram Perbandingan Nilai Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa 

 

4.3.2 Hasil Belajar 

Mulyasa (2009:212) hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara 

keseluruhan menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku 

yang bersangkutan. 

Nilai hasil belajar siswa diperoleh dari nilai hasil postes kelas eksperimen I 

dan kelas eksperimen II. Posttest dalam pembelajaran di kelas eksperimen I 

dengan menerapkan model pembelajaran STAD  dan kelas eksperimen II dengan 

menerapkan model pembelajaran PBL pada materi usaha-usaha mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 

belajar posttest antara siswa kelas eksperimen I dengan menerapkan model 

pembelajaran Student Teams Achivement Devision (STAD)dan kelas eksperimen 

II dengan menerapkan model PBL (Problem Based Learning). Menurut Bloom 

dalam Suprijono (2009 : 6) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

73% 

69% 

67% 

68% 

69% 

70% 

71% 

72% 

73% 

74% 

Ekspeimen I Ekperimen II 

Aktivitas Siswa 

Ekspeimen I 

Ekperimen II 
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dan psikomotorik. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengukur hasil 

belajar pada ranah kognitif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai hasil 

posttest pada kelas eksperimen I sebesar 81,5, sedangkan kelas eksperimen II 

sebesar 76,4. 

Berdasarkan rata-rata nilai tersebut, terlihat bahwa rata-rata nilai hasil 

belajar kelas eksperimen I lebih tinggi daripada kelas eksperimen II. Dengan 

demikian,rata-rata nilai hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran STADlebih tinggi daripada rata-rata nilai hasil belajar siswa yang 

menggunakan model PBL.  

Perbandingan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II disajikan pada diagaram di bawah ini: 

 

Gambar 4.7diagaram Perbandingan Nilai Rata-rata posttest  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

model STAD dan siswa yang memperoleh pembelajaran PBL. Aktivitas dan hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen I lebih tinggi daripada di kelas eksperimen II. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model STAD efektif untuk 
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meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada materi Usaha-Usaha 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia di SD Negeri Wates 01 Semarang. 

Selanjutnya, dari data nilai hasil belajar siswa dilakukan uji prasyarat 

analisis yang bertujuan menentukan rumus yang digunakan untuk menguji 

hipotesis. Uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas 

data pada program SPSS versi 18 dan diperoleh data nilai signifikansi pada kolom 

kolmogorov smirnov sebesar 0,155 pada kelas eksperimen I. Karena nilai 

signifikansi pada kelas tersebut > 0,05, data dinyatakan berdistribusi normal dan 

pada kelas kontrol diketahui nilai signifikansi sebesar 0,075 atau > 0,05 sehingga 

data dinyatakan berdistribusi normal. Setelah uji normalitas terpenuhi maka 

dilakukan uji homogenitas melalui uji ANAVA dan diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,960 pada tabel Test of Homogeneity of Variances. Karena nilai 

signifikansi > 0,05, maka data dinyatakan homogen. 

Dari hasil uji T  menggunakan program SPSS versi 18 Pada kolom t-test for 

Equality of Means diperoleh nilai sig. (2-tailed)  0,001 < 0,05, maka tolak Ho dan 

terima Ha. Artinya tedapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V SDN Wates 01 

setelah menerapkan model pembelajaran STAD dan PBL. Untuk mengetahui 

mana yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lanjut yaitu uji satu pihak dengan 

membaca output nilai T-tes yang dibandingkan dengan ttabel. 

Hasil dari perhitungan SPSS thitung = 3,349> ttabel 1,666 berarti terima Ha 

artinya nilai rata-rata hasil posttest kelas VA dengan menerapkan model STAD 

lebih baik dari  nilai postes kelas VB setelah menerapkan model pembelajaran 
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PBL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD 

lebih efektif dalam pembelajaran IPS kelas V dari pada model pembelajaran PBL. 

Aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen I lebih tinggi 

daripada di kelas eksperimen II. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 

model Student Teams Achivement Devision (STAD) efektif untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada materi uasha-usaha mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia di SDN Wates 01 Semarang. 

Berdasarkan hasil tes evaluasi pembelajaran IPS kelas V kelas eksperimen 

I materi persiapan kemerdekaan Indonesia dengan model pembelajaran STAD 

pada pertemuan I mengalami kenaikan dari data awal yaitu dicapai oleh 25 siswa 

atau 67% tuntas, dengan nilai rata-rata kelas 63,8. Pertemuan 2 meningkat 29 

siswa atau 78% tuntas dengan rata-rata 73,8. Pada pertemuan 3 miningkat yaitu 32 

siswa atau 86% tuntas dengan rata-rata 83. Begitu juga pada kelas eksperimen II 

dengan menerapkan model pembelajaran PBL pada pertemuan 1 sebanyak 26 

siswa atau 70% tuntas, dengan rata-rata 61,9. Pertemuan 2 meningkat 27 siswa 

atau 73% tuntas dengan rata-rata 70,8. Pada pertemuan 3 miningkat yaitu 31 siswa 

atau 81%  tuntas  dengan rata-rata 77. 

Peningkatan rata- rata hasil evaluasi belajar siswa kelas eksperimen I dan 

II dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut: 
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Gambar 4.8: diagaram perbandingan hasil evaluasi 

kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

 

Perbandingan hasil tes evaluasi pembelajaran IPS pada kelas ekperimen I 

dan kelas eksperimen II Dari gambar 4.7 diatas, menunjukan bahwa hasil tes 

evaluasi kelas eksperimen I dengan menerapkan model STAD lebih baik daripada 

kelas eksperimen II dengan menerapkan model PBL. Sesuai dengan pendapat 

pendapat Huda (2013:201) Student Teams Achivement Devision (STAD) 

merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang didalamnya beberapa 

kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda 

saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Dengan adanya 

interaksi dalam diskusi kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi maka hasil belajar dapat meningkat. Hal ini didukung oleh 

pendapat Uno (2012:107) pembelajaran STAD dapat memotivasi siswa untuk 

belajar dan untukmembantu saling belajar, berdiskusi, berdebat dan menggeluti 

ide-ide, konsep-konsep, dan keterampiln-keterampilan, memanfaatkan energi 

sosial siswa, saling mengambil tanggungjawab, dan belajar menghargai satu sama 
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lain. Diperkuat oleh pendapat  Hamdani (2011) menyatakan dalam pemebalajaran 

STAD siswa dibentuk secara heterogen, siswa yang pandai mengajari siswa yang 

belum paham samapi mengerti. Dengan demikian dengan menerapkan model 

STAD semua siswa berkesempatan untuk berprestasi. 

Model pembelajaran STAD yang dilaksanakan telah mampu 

menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa V SDN Wates 

01 Semarang. Terutama dalam pembelajaran STAD adanya penghargaan yang 

diberikan guru untuk kelompok terbaik. Pemberian penghargaan ini telah 

memunculkan efek positif pada siswa dan memotivasi untuuk menjadi kelompok 

terbaik. Siswa semakin antusias untuk belajar. Hal ini didukung oleh pendapat 

Slavin (2009) bahwa dengan menerima pengahargaan pada akhirnya akan 

meningkatkan motivasi para siswa untuk melakukan yang terbaik. Menurut Isjoni 

(2010) Karakteristik STAD yaitu 1) adanya  Penghargaankelompok, 2) 

Pertanggung jawab individu artinya Keberhasilan kelompok tergantung dari 

pembelajaran individu dari semua anggota kelompok. Adanya pertanggung jawab 

secara individu juga menjadi setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-

tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan sekelompoknya. 3) Kesempatan yang 

sama untuk berhasil.  Pembelajaran STAD menggunakan model Pembelajaran 

yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang 

diperoleh sebelumnya. Dengan menggunakan model skoring ini setiap siswa baik 

prestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk 

berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 
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Pengaruh pada peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar IPS melalui 

model pembelajaran STAD diperkuat dengan penelitian eksperimen yang 

dilakukan oleh Puspawati yang  berjudul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Terhadap Aktivitas  dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar Nomor 3 Legian – Badung. F hitung = 69,78 p < 0,05. Ini 

berarti hasil uji hipotesis pertama berhasil menolak H0 Dengan demikian terdapat 

perbedaan prestasi belajar IPS antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. terdapat pengaruh implementasi model 

pemelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi belajar IPS dan minat belajar 

(F hitung 39,12 p < 0,05). Prestasi belajar IPS dan minat belajar siswa lebih baik 

yang mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD. 

Model PBL (Problem Based Learning) adalah pembelajaran yang 

menekankan padaproses penyelesaian masalah. Pembelajaran Berbasis Masalah 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat 

kepada siswa, yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam 

kehidupan dan karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. 

Sesuai dengan pendapat Rusman(2012:229) pembelajaran berbasis masalah 

adalah salah satu alternative model pembelajaran yang memungkinkan 

dikembengkannya keterampilan berfikir siswa (penalaran, komunikasi, dan 

koneksi) dalam memecahkan masalah.Pemecahan masalah merupakan teknik 

yang cukup baik untuk lebih memahami isi pelajaran, karena jika siswa mampu 

menyelesaikan masalah yang diberikan berarti siswa telah memahami materi 
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pembelajaran. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar IPS pada siswa. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan 

siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa 

dan Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. Siswa akan termotivasi menyelesaikan masalah yang lain 

apabila masalah yang diselesaikan memberikan kepuasan.  

Pengaruh pada peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar IPS melalui 

model pembelajaran PBL diperkuat dengan penelitian eksperimen yang dilakukan 

oleh Skripsi Supriyadi yang berjudul  Model pembelajaran problem based 

learning (pbl) Berbantuan Media Audiovisual Berpengaruh Terhadap Hasil 

Belajar Ips Siswa Kelas Iv Sd Gugus Ubud Gianyar Tahu Ajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan hasil 

belajar IPS antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran problem 

based learning berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

    sebesar 11, 56 dan dengan menggunakan taraf signifikan 5 % dan dk = 86 

diperoleh     sebesar 2,00. Ini berarti     >    (11, 56 > 2,00). Simpulan dari 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar IPS antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based 

learning berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional kelas IV SD Gugus Ubud Tahun Ajaran 2012/2013. 
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Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan aktivitas dan hasil 

belajar dengan menerapkan model pembelajaran PBL meningkat. Dari data hasil 

aktivitas siswa kelas eksperimen I dengan menerapkan model PBL meningkat. 

Aktivitas siswa pada pertemuan pertama 24,0 atau 59,9% dengan kriteria baik, 

pada pertemuan kedua meningkat menjadi 28,2 atau 70,5% dengan kriteria baik 

dan pada pertemuan ketiga meningkat menjadi 30,6 atau 76,6% dengan riteria 

sangat baik. Rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen I sebesar 27,6 atau 69% 

dengan kriteria baik. 

Perolehan hasil belajar evaluasi pada kelas eksperimen I dengan 

menerapkan model pembelajaran PBL meningkat. Rata-rata pada pada pertemuan 

pertama sebanyak 26 siswa atau 70% tuntas, dengan rata-rata 61,9. Pertemuan 

kedua meningkat 27 siswa atau 73% tuntas dengan rata-rata 70,8. Pada pertemuan 

ketiga miningkat yaitu 31 siswa atau 81%  tuntas  dengan rata-rata 77. 

Hasil pretest sebelum menerapkan model pembelajara PBL pada kelas 

eksperimen I memperoleh rata-rata 49,3. Dan hasil posttest setelah menerapkan 

model PBL memperoleh rata-rata 76,4. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas dan 

hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran PBL meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran PBL terbukti dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Wates 01 Semarang. Penerapan model 

pembelajaran PBL hanya berpengaruh pada peningkatan, tetapi setelah peneliti 

membandingkan aktivitas dan hasil belajar dengan kelas eksperimen I yang 

menerapkan model pembelajaran STAD ternyata hasilnya adalah kelas 
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eksperimen I yang menggunakan model pembelajaran STADlebih efektif untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS kelas V SDN Wates 01 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembelajaran IPS kelas V SDN Wates 01 

Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran Student Teams Achivement Devision (STAD)terbukti efektif 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada materi usaha-

usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peningkatan aktivitas siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams Achivement Devision 

(STAD)ditunjukkan dengan  rata-rata nilai aktivitas siswa pada proses 

pembelajaran. rata-rata nilai aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran yang 

menerapkan model STAD  yaitu 69,8% pada petemuan pertama, pertemuan kedua 

72,1% dan pertemuan ketiga meningkat menjadi 75%.  

b. Model pembelajaran Problem Based Learning(PBL)terbukti efektif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada materi usaha-usaha 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. rata-rata nilai aktivitas di kelas 

Eksperimen II yang menerapkan model PBL  yaitu 65,25% pada pertemuan 

pertama dan 69,6% pada pertemuan kedua dan 73,72 pada pertemuan ketiga.  

c. Hasil uji t-tes pada nilai pretest dan posttest melalui program SPSS versi 18 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel, pada kelas eksperimen I dengan 

menerapkan model Student Teams Achivement Devision (STAD)terbukti efektif  
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dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V mata pelajaran IPS. Uji satu 

pihak kiri  dengan hipotesis: Ho: µ1 =µ2 dan Ha: µ1 <µ2. 

Dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan SPSS versi 18 diperoleh 

nilai thitung -11,822< ttabel 1,684 maka Ha diterima artinya nilai pretes kurang dari 

nilai posttest. Rata-rata hasil belajar sebelum menerapkan model STAD sebesar 

50,49 dan rata-rata setelah menerapkan model STAD meningkat menjadi 81,49. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah 

menerapkan model pembelajaran STAD. 

d. Dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan SPSS versi 18 diperoleh 

nilai thitung -12,026 < ttabel 1,684 maka Ha diterima artinya nilai pretest kurang dari 

nilai posttest. Rata-rata hasil belajar sebelum menerapkan model PBL sebesar 

49,32 dan rata-rata setelah menerapkan model PBL  meningkat menjadi 76,38. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah 

menerapkan model pembelajaran PBL. 

e. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada kelas Eksperimen I yang menerapkan 

model STADdengan keaktifan siswa sebesar 72,3% masuk dalam criteria baik. 

Sementara rata-rata nilai aktivitas siswa pada kelas Eksperimen II yang 

menerapkan model PBL sebesar 69,5% dengan keaktifan siswa termasuk dalam 

kriteria baik. Nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas Eksperimen I lebih tinggi 

dari nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas Eksperimen II. Hal ini membuktikan 
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bahwa lebih tingginya aktivitas belajar siswa pada kelas yang menerapkan 

modelSTAD. 

Data hasil penghitungan nilai posttest dengan menggunakan Uji T melalui 

program SPSS versi 18 diperoleh nilai nilai sig. (2-tailed)  0,001. Dengan taraf 

kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau   = 5%. Criteria peneriamaan Ha 

jika Sig.< 0,05 atau 5%. Dengan demikian 0,001<0,05 maka Ha diteriama artinya 

terdapat perbedaan hasil posttest kelas ekperimen I dan kelaas ekaperimen II. 

Rata-rata nilai hasil postes pada kelas eksperimen I sebesar 81,49. sedangkan 

kelas eksperimen II sebesar 75,92. Berdasarkan rata-rata nilai tersebut, terlihat 

bahwa rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen I lebih tinggi daripada kelas 

eksperimen II. untuk mengetahui mana yang lebih baik maka perlu dilakukan uji 

lanjut yaitu uji satu pihak dengan membaca output nilai t yang dibandingkan 

dengan ttabel.           maka diperoleh ttabel= 1,666, dan diperoleh thitung = 

3,349.  

Hipotesis : 

H0: µ1 < µ2 

Ha: µ1 ≤ µ2 

Dengan demikian thitung = 3,349 > ttabel =1,666 makanilai rata-rata hasil 

posttest kelas eksperimen I dengan menerapkan model STAD lebih baik dari  

nilai postes kelas VB setelah menerapkan model pembelajaran PBL. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD lebih efektif 

dalam pembelajaran IPS kelas V dari pada model pembelajaran PBL. 

 

5.2 SARAN 

a. Guru sebaiknya mampu merancang materi pembelajaran dan memilih media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan belajar 

sehingga dapat menyajikan materi yang menantang dan bermakna bagi siswa. 

b. Guru hendaknya mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga kendala 

maupun gangguan yang terjadi selama proses pembelajaran dapat segera teratasi 

dengan baik. 

c. Guru hendaknya memupuk keberanian dan rasa percaya diri siswa dalam 

mengutarakan pendapatnya maupun menanggapi pendapat siswa lainnya serta 

senantiasa menghargai setiap jawaban atau pendapat yang disampaikan oleh 

siswa. 
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ANALISIS VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, TINGKAT KESUKARAN, DAN REABILITAS SOAL UJI COBA 

NO. 
KODE  
SOAL 

NOMOR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
UC-1 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 
UC-2 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

3 
UC-3 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

4 
UC-4 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

5 
UC-5 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

6 
UC-6 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

7 
UC-7 

0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

8 
UC-8 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

9 
UC-9 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

10 
UC-10 

0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

11 
UC-11 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

12 
UC-12 

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

13 
UC-13 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

14 
UC-14 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

15 
UC-15 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 
UC-16 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

17 
UC-17 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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18 
UC-18 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

19 
UC-19 

1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

20 
UC-20 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

21 
UC-21 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

22 
UC-22 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

23 
UC-23 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

24 
UC-24 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

25 
UC-25 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

26 
UC-26 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

27 
UC-27 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

28 
UC-28 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

29 
UC-29 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

30 
UC-30 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

31 
UC-31 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

32 
UC-32 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

33 
UC-33 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

34 
UC-34 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

35 
UC-35 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

36 
UC-36 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

37 
UC-37 

0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

38 
UC-38 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
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39 
UC-39 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

40 
UC-40 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 27 28 12 31 21 19 12 24 15 17 25 22 24 11 26 

u
ji

 v
al

id
it

as
 

MP 
32,96 29,36 36,75 30,19 33,38 34,26 37,58 29,58 35,13 36,82 31,40 29,14 33,29 35,64 28,69 

MT 
29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 

P 
0,68 0,70 0,30 0,78 0,53 0,48 0,30 0,60 0,38 0,43 0,63 0,55 0,60 0,28 0,65 

Q 
0,33 0,30 0,70 0,23 0,48 0,53 0,70 0,40 0,63 0,58 0,38 0,45 0,40 0,73 0,35 

Pq 
0,22 0,21 0,21 0,17 0,25 0,25 0,21 0,24 0,23 0,24 0,23 0,25 0,24 0,20 0,23 

St 
7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 

rpbis 
0,57 -0,12 0,58 0,06 0,47 0,54 0,65 -0,06 0,53 0,77 0,25 -0,12 0,54 0,46 -0,22 

rtabel 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

kriteria valid Tidak valid Tidak valid valid valid Tidak valid valid Tidak Tidak valid valid Tidak 

d
ay

a 
b
ed

a 

JBA 19 14 11 17 15 14 12 12 13 16 15 11 17 11 11 

JBB 9 15 1 15 6 5 0 13 3 1 11 12 8 1 16 

JSA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JSB 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

DP 0,5 -0,05 0,5 0,1 0,45 0,45 0,6 -0,05 0,5 0,75 0,2 -0,05 0,45 0,5 -0,25 

Criteria 
Baik Jelek Baik Jelek Baik Baik Baik Jelek Baik 

Baik 

sekali Jelek Jelek Baik Baik Jelek 

ti
n

g
k

at
 

k
es

u
k
ar

an
 

JBA + JBB 
28 29 12 32 21 19 12 25 16 17 26 23 25 12 27 

JSA+JSB 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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IK 
0,7 0,725 0,3 0,8 0,525 0,475 0,3 0,625 0,4 0,425 0,65 0,575 0,625 0,3 0,675 

kriteria Sedang Mudah Sukar Mudah Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang 

kriteria soal 
Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang 
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No. Kode soal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

31 

32 33 34 35 

1. 

 

UC-1 

 
0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 

2. 
UC-2 

 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 

3. 
UC-3 

 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 

4. 
UC-4 

 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 

5. 
UC-5 

 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 

6. 
UC-6 

 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

1 1 0 1 1 

7. 
UC-7 

 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 

8. 
UC-8 

 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 1 0 1 

9. 
UC-9 

 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 

10 
UC-10 

 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 

11. 
UC-11 

 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 

12 
UC-12 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 

13 
UC-13 

 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

1 1 0 1 1 

14 
UC-14 

 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 

15 
UC-15 

 
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 

16 
UC-16 

 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

0 1 0 1 1 

17 
UC-17 

 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

1 1 1 1 1 

18 
UC-18 

 
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 
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19 
UC-19 

 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 

20 
UC-20 

 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 

21 
UC-21 

 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 1 1 0 1 

22 
UC-22 

 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 

23 
UC-23 

 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 0 

24 
UC-24 

 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 1 1 

25 
UC-25 

 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 1 0 

26 
UC-26 

 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

1 1 0 1 1 

27 
UC-27 

 
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 

28 
UC-28 

 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 1 1 1 

29 
UC-29 

 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 

30 
UC-30 

 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

31 
UC-31 

 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 

32 
UC-32 

 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 

33 
UC-33 

 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 

34 
UC-34 

 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 1 1 0 0 

35 
UC-35 

 
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

1 0 1 1 1 

36 
UC-36 

 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 1 1 0 0 

37 
UC-37 

 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 

38 
UC-38 

 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

0 1 1 0 0 
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39 
UC-39 

 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 

40 
UC-40 

 
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

1 1 1 0 1 

Jumlah 23 22 24 28 12 21 11 33 25 29 23 27 20 11 23 
23 24 33 26 28 

U
ji

 v
al

id
it

as
 

Mp 29,13 34,86 29,96 31,04 30,67 35,62 34,73 30,12 33,24 29,17 33,39 27,93 35,45 36,36 33,00 
33,61 30,88 29,82 33,04 32,43 

Mt 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 
29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 

P 0,58 0,55 0,60 0,70 0,30 0,53 0,28 0,83 0,63 0,73 0,58 0,68 0,50 0,28 0,58 
0,58 0,60 0,83 0,65 0,70 

q 0,43 0,45 0,40 0,30 0,70 0,48 0,73 0,18 0,38 0,28 0,43 0,33 0,50 0,73 0,43 
0,43 0,40 0,18 0,35 0,30 

Pq 0,24 0,25 0,24 0,21 0,21 0,25 0,20 0,14 0,23 0,20 0,24 0,22 0,25 0,20 0,24 
0,24 0,24 0,14 0,23 0,21 

St 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 
7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 

rpbis 
-0,12 0,71 0,00 0,22 0,06 0,78 0,39 0,05 0,56 -0,17 0,52 -0,38 0,72 0,52 0,46 

0,56 0,15 -0,04 0,55 0,50 

rtabel 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

D
ay

a 
B

ed
a 

kriteria Tidak valid Tidak Tidak Tidak valid valid Tidak Valid Tidak valid Tidak valid valid valid 
valid Tidak Tidak valid valid 

JBA 12 19 12 16 7 18 9 18 17 14 17 10 18 10 16 
17 15 17 18 19 

JBB 12 4 13 12 5 3 3 16 8 16 7 18 3 1 7 
6 10 17 8 10 

JSA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
20 20 20 20 20 

JSB 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
20 20 20 20 20 

DP 0 0,75 -0,05 0,2 0,1 0,75 0,3 0,1 0,45 -0,1 0,5 -0,4 0,75 0,45 0,45 
0,55 0,25 0 0,5 0,45 

kriteria Jelek 
Baik  

sekali 
Jelek Jelek Jelek 

Baik  

sekali 
Cukup Jelek Baik Jelek Baik Jelek 

Baik  

sekali 
Baik Baik 

Baik Cukup Jelek Baik Baik 

T
u
n

g
k

at
 

k
es

u
k
ar

an
 JBA + JB 

24 23 25 28 12 21 12 34 25 30 24 28 21 11 23 
23 25 34 26 29 
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JSA+JSB 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

40 40 40 40 40 

IK 0,6 0,575 0,625 0,7 0,3 0,525 0,3 0,85 0,625 0,75 0,6 0,7 0,525 0,275 0,575 
0,575 0,625 0,85 0,65 0,725 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang 
Sedang Sedang Mudah Sedang Mudah 

Criteria soal Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai 
Dipakai Dipakai D dibuang dibuang Dipakai 

NO. 

KODE  

SOAL 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 
UC-1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 
UC-2 

1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 
UC-3 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 
UC-4 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

5 
UC-5 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 
UC-6 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 
UC-7 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
UC-8 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 
UC-9 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

10 
UC-10 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 
UC-11 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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12 
UC-12 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

13 
UC-13 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

14 
UC-14 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

15 
UC-15 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

16 
UC-16 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

17 
UC-17 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

18 
UC-18 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

19 
UC-19 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

20 
UC-20 

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

21 
UC-21 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

22 
UC-22 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

23 
UC-23 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

24 
UC-24 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

25 
UC-25 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

26 
UC-26 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

27 
UC-27 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

28 
UC-28 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

29 
UC-29 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
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30 
UC-30 

1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

31 
UC-31 

0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

32 
UC-32 

1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

33 
UC-33 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

34 
UC-34 

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

35 
UC-35 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

36 
UC-36 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

37 
UC-37 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

38 
UC-38 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

39 
UC-39 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

40 
UC-40 

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

JUMLAH 

32 12 28 21 38 32 31 17 30 23 32 32 27 32 31 

u
ji

 v
al

id
it

as
 

MP 
29,59 37,67 30,11 33,71 30,08 31,88 32,45 27,71 30,67 34,22 31,94 32,06 32,52 32,09 32,10 

MT 
29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 

P 
0,80 0,30 0,70 0,53 0,95 0,80 0,78 0,43 0,75 0,58 0,80 0,80 0,68 0,80 0,78 

q 
0,20 0,70 0,30 0,48 0,05 0,20 0,23 0,58 0,25 0,43 0,20 0,20 0,33 0,20 0,23 

pq 
0,16 0,21 0,21 0,25 0,05 0,16 0,17 0,24 0,19 0,24 0,16 0,16 0,22 0,16 0,17 

St 
7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 
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rpbis 
-0,09 0,66 0,03 0,52 0,07 0,50 0,61 -0,25 0,16 0,65 0,52 0,55 0,48 0,56 0,52 

rtabel 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

kriteria 

Tidak valid Tidak valid Tidak valid valid Tidak Tidak valid valid valid valid valid Valid 

d
ay

a 
b
ed

a 

JBA 

16 12 15 15 20 21 21 6 16 19 21 21 18 21 20 

JBB 

17 0 14 6 19 12 11 11 15 4 12 12 9 12 11 

JSA 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JSB 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

DP 

-0,05 0,6 0,05 0,45 0,05 0,45 0,5 -0,25 0,05 0,75 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Kriteria 
Jelek Baik Jelek Baik Jelek Baik Baik Jelek Jelek Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

ti
n

g
k

at
 k

es
u
k

ar
an

 

JBA + 

JBB 

33 12 29 21 39 33 32 17 31 23 33 33 27 33 31 

JSA+J

SB 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

IK 
0,825 0,3 0,725 0,525 0,975 0,825 0,8 0,425 0,775 0,575 0,825 0,825 0,675 0,825 0,775 

kriteri
a 

Mudah Sukar Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah 

kriteria soal 
Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 
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LAMPIRAN 3 

NILAI ULANGAN HARIAN 
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Nilai Ulangan Harian Kelas Eksperimen I 

NO NAMA 
nilai keterangan 

1 Riski Edo santoso 55 Tidak Tuntas 

2 Taryanto 40 Tidak Tuntas 

3 Ahmad Syaifudin 60 Tuntas 

4 Devi Irawati 50 Tidak Tuntas 

5 Deviala O. 75 Tuntas 

6 Pindi  70 Tuntas 

7 Ridho R 53 Tidak Tuntas 

8 Ahmad yanuri 54 Tidak Tuntas 

9 Anang albar H. 56 Tidak Tuntas 

10 Alya Zahra P. 75 Tuntas 

11 Ashadi Pujo 30 Tidak Tuntas 

12 Azizul alfan 57 Tidak Tuntas 

13 Cristian Adi N. 65 Tuntas 

14 Dewa gilang P. 30 Tidak Tuntas 

15 Fadhila tiara 45 Tidak Tuntas 

16 Fandi ahmad 72 Tuntas 

17 Pritolia anggraeni 50 Tidak Tuntas 

18 Imroatun azizah 65 Tuntas 

19 Indah kurniawati 35 Tidak Tuntas 

20 Inan Trisnawati 45 Tidak Tuntas 

21 Kartika Ega 40 Tuntas 

22 Muhammad Amar 60 Tuntas 

23 Nunvita Reoma 57 Tidak Tuntas 

24 Palma Putri 67 Tuntas 

25 Salma aulia 72 Tuntas 

26 Salsabila mutiara 70 Tuntas 

27 Salwa putrid 54 Tidak Tuntas 

28 Sigitari kusuma 65 Tuntas 

29 Sisya citrawati 60 Tuntas 

30 Supriyartono 52 Tidak Tuntas 

31 Titin Rahmawati 56 Tidak Tuntas 

32 Tyas umiyatul 57 Tidak Tuntas 

33 Vivian sinar 50 Tidak Tuntas 

34 Guruh Putra 55 Tidak Tuntas 

35 Ayu novita 64 Tuntas 

36 M. Bintang A. 56 Tidak Tuntas 
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37 Stevani 54 Tidak Tuntas 

Rata-rata 55,97297   

Tuntas 41% 

 Tidak Tuntas 59% 
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NILAI ULANGAN HARIAN KELAS EKSPERIMEN II 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Aditya cahya 68 Tuntas 

2 Fran andimun 40 Tidak Tuntas 

3 Ayu sina 62 Tuntas 

4 Isak Cahya 40 Tidak Tuntas 

5 Marliana novila 56 Tidak Tuntas 

6 Sherly Agustin 58 Tidak Tuntas 

7 Kartini mega 46 Tidak Tuntas 

8 Monika 42 Tidak Tuntas 

9 Dimas R 50 Tidak Tuntas 

10 Alvin Naufan 64 Tuntas 

11 Andika Rangga 62 Tuntas 

12 Ario Maulana 45 Tidak Tuntas 

13 Arizoma Zamzani 63 Tuntas 

14 Assyfajiha Zalfa 64 Tuntas 

15 Aulia Nur 72 Tuntas 

16 Cahya Iftia 71 Tuntas 

17 Dava Suci 72 Tuntas 

18 Dani Zitna 78 Tuntas 

19 Dita Yulia 60 Tuntas 

20 Febby Wahyu 69 Tuntas 

21 Febbi Yudistira 39 Tidak Tuntas 

22 Luki Bgaus H. 64 Tuntas 

23 Mitahul Huda 62 Tuntas 

24 Nur Yasin Yunanto 50 Tidak Tuntas 

25 Pungki  78 Tuntas 

26 Ramadani Resa 68 Tuntas 

27 Riski Febrian 52 Tidak Tuntas 

28 Sabrina Jonar 59 Tidak Tuntas 

29 SalmA nafisah 52 Tidak Tuntas 

30 Sekarayu 54 Tidak Tuntas 

31 Sulthan 50 Tidak Tuntas 

32 syahnan cahya 62 Tuntas 

33 Tia Resa agustin 38 Tidak Tuntas 

34 Giyanto 43 Tidak Tuntas 

35 Sebastian 58 Tidak Tuntas 

36 Riski kamaludin 69 Tidak Tuntas 



229 
 

 
 

37 Andre Sheya 47 Tidak Tuntas 

Rata-Rata 57,48649   

Tuntas 46% 

 Tidak Tuntas 54% 
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LAMPIRAN 4 

SOAL PRETEST DAN POSTEST 
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SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

1. Kemerdekaan Indonesia telah dipersiapkan sejak ... . 

a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu 

b. Jepang masuk Indonesia 

c. Inggris menduduki Indonesia 

d. Sebelum proklamasi kemerdekaan  

2. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

adalah ... . 

a. Kumakici Harada     c. Ichibangase 

b. Sukarno                    d. Radjiman Wedyodiningrat 

3. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ... . 

a. Sukarno                               

b. Ahmad Subarjo    

c. Hatta 

d. Radjiman Wedyodiningrat 

4. Pernyataan yang benar tentang PPKI adalah ... . 

a. PPKI berhasil mengesahkan piagam Jakarta 

b. PPKI berjasa dalam menyiapkan UUD bagi negara Indonesia 

c. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI 

d. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia 

5. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi menjadi 

... . 

a. enam provinsi c. sepuluh provinsi 

b. delapan provinsi d. dua belas provinsi 

6. Kota Jepang yang dibom oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah 

kota .... 

a. Fujiyama 

b. Hirosima 

c. Nagasaki 
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d. Tokyo  

7. Sekutu menjatuhkan bom pada tanggal 9 Agustus 1945, di kota. . . 

a. Fujiyama 

b. Hirosima 

c. Nagasaki 

d. Tokyo 

8. Untuk meyakinkan Indonesia, pada tanggal 28 Mei 1945, jepang secara resmi 

membentuk . . . 

a. BPUPKI 

b. Heiho 

c. Peta 

d. PPKI 

9. PPKI membentuk Badan yang bertugas membantu presiden, pada sidang 

pertama PPKI adalah . . . 

a. Komite nasional 

b. BKR 

c. Partai nasional  

d. Barisan Pelopor 

10. Jepang memberikan kemerdekaan untuk Indonesia apabila . . .  

a. Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya 

b. Jepang berhasil mencapai kemenanngan dalam perang timur raya 

c. Rakyat Indonesia sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan 

d. Jepang membentuk badan yang mempersiapkan kemerdekaan 

11. Nama pancasila yang digunakan sebagai dasar Negara yang diusulkan oleh. . .  

a. Ahmad soebarjo 

b. Ir. Soekarno 

c. Muh. Yamin 

d. Supomo 

12. Rumusan dasar Negara yang hampir sama dengn yang tercantum pada 

pembukaan UUD 1945 adalah rumusan dari . . . 

a. Ahmad soebarjo 
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b. Ir. Soekarno 

c. Muh. Yamin 

d. Supomo 

13. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ... . 

a. BPUPKI           c. Panitia Sembilan  

b. KNIPd. PPKI 

14. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo        c. Sukarno 

b. Muhammad Yamind. Supomo 

15. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair angkatan 

Pujangga Baru, adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo c. Sukarno  

b. Muhammad Yamind. Supomo 

16. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... . 

a. Dasar Agamac. piagam Jakarta  

b. Pancasila    d. Sumpah Pemuda 

17. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah nama Jepang untuk ... . 

a. PPKI       c. Panitia Kecil 

b. BPUPKI  d. Panitia Sembilan 

18. Panitia Sembilan bertujuan untuk adalah. . .  

a. Membentuk pemerintah Indonesia 

b. Mempersiapkan kemerdekaan 

c. Menetapkan dasar-dasar Negara 

d. Menetapkan dasar undang-undang  

19. Pencipta lagu Indonesia Raya ialah .... 

a. Ismail marzuki 

b. Koes ploes 

c. Kusbini  

d. W.R. Supratman 

20. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari panitia .... 
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a. Delapan  

b. Sembilan  

c. Sepuluh  

d. Sebelas  

21. Berikut yang cara penyebaran berita proklamasi ke seluruh tanah air adalah .... 

a. Internet       c. Siaran televisi 

b. Selebaran d. Majalah  

22. Tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia ialah .... 

a. Ir. Soekarno dan Ahmad Soebarjo 

b. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

c. Ir. Soekarno dan Moh. Yamin 

d. Moh. Yamin dan Drs Moh. Hatta 

23. Arti penting kproklamasi kemerdekaan adalah . . . 

a. hasil kerja sama dengan Jepang melawan sekutu 

b. Jepang adalah pembela bagi seluruh ratyat Indonesia 

c. kegigihan dan kekuatanperjuangan rakyat Indonesia 

d. Kemerdekaan Indonesia karena hadiah sekutu 

24. Pemilik rumah tempat dilaksanakanya perumusan teks proklamasi adalah . . . 

a. B.M Diah 

b. Drs. Moh. Hatta 

c. Ir. Soekarno 

d. Laksamana Maeda 

25. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan 

Indonesia atas nama . . .  

a. Para Pahlawan 

b. Bangsa Indonesia 

c. Para pejuang 

d. Rakyat Indonesia 

26. Fatmawati berperan sebagai . . . 

a. Pembawa bendera merah putih 
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b. Pengibar bendera merah putih 

c. Penjahit bendera merah putih 

d. Penyimpan bendera merah putih 

27. Kegiatan yang dilakukan saat upacara proklamasi kemerdekaan adalah. . . 

a. Dibacakan teks proklamasi oleh Soekarno 

b. Dinyanyikan lagu Indonesi raya bersama Jepang 

c. Dihadiri tentara para Jepang 

d. Disampaikan sambutan dari kaisar Jepang 

28. Salah satu sikap dari para pejuang kemerdekaan yang perlu diteladani adalah . 

. .  

a. Bertindak sesuka hati 

b. Mencontek ketika ulangan 

c. Rela berkorban demi bangsa dan negara 

d. Selalu mengharap imbalan jika menolong 

29. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh... . 

a. BPUPKI 

b. Badan Keamanan Rakyat 

c. Komite Nasional 

d. PPKI 

30. Naskah proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh .... 

a. Ahmad Soebarjo 

b. Sutan Syahrir 

c. Ir. Soekarno  

d. Bung Hatta  
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LAMPIRAN 5 

HASIL PRETEST DAN POSTTEST 

KELAS EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 
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DAFTAR NILAI PRETESTPOSTTEST KELAS EKSPERIMEN I 

NO NAMA PRETEST  POSTEST  

1 Riski Edo santoso 20 90 

2 Taryanto 46 77 

3 Ahmad Syaifudin R. 43 70 

4 Devi Irawati 43 73 

5 Deviala O. 60 83 

6 Pindi septyaningrum 43 87 

7 Ridho R 27 83 

8 Ahmad yanuri 50 90 

9 Anang albar H. 56 87 

10 Alya Zahra P. 40 87 

11 Ashadi Pujo 67 73 

12 Azizul alfan 47 83 

13 Cristian Adi N. 60 87 

14 Dewa gilang P. 63 87 

15 Fadhila tiara 63 83 

16 Fandi ahmad 70 80 

17 Pritolia anggraeni 63 73 

18 Imroatun azizah 50 80 

19 Indah kurniawati 53 70 

20 Inan Trisnawati 53 67 

21 Kartika Ega 63 73 

22 Muhammad Amar 63 80 

23 Nunvita Reoma 67 87 

24 Palma Putri 53 97 
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25 Salma aulia 73 80 

26 Salsabila mutiara 26 90 

27 Salwa putrid 57 77 

28 Sigitari kusuma 60 83 

29 Sisya citrawati 63 80 

30 Supriyartono 40 77 

31 Titin Rahmawati 63 83 

32 Tyas umiyatul 40 87 

33 Vivian sinar 20 80 

34 Guruh Putra 50 70 

35 Ayu novita 37 77 

36 M. Bintang A. 50 97 

37 Stevani 26 87 

JUMLAH 1868 3015 

rata-rata 50,5 81,5 
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DAFTAR NILAI PRETEST POSTTEST 

SISWA KELAS EKSPERIMEN II 

NO NAMA PRETEST VB POSTEST VB 

1 Aditya cahya 23 67 

2 Fran andimun 37 83 

3 Ayu sina 47 80 

4 Isak Cahya 57 77 

5 Marliana novila 53 83 

6 Sherly Agustin 35 73 

7 Kartini mega 47 73 

8 Monika 60 73 

9 Dimas R 40 77 

10 Alvin Naufan 30 80 

11 Andika Rangga 43 70 

12 Ario Maulana 37 70 

13 Arizoma Zamzani 47 70 

14 Assyfajiha Zalfa 43 70 

15 Aulia Nur 47 73 

16 Cahya Iftia 37 83 

17 Dava Suci 57 86 

18 Dani Zitna 60 80 

19 Dita Yulia 53 86 

20 Febby Wahyu 70 70 

21 Febbi Yudistira 57 86 

22 Luki Bgaus H. 43 70 

23 Mitahul Huda 60 77 

24 Nur Yasin Yunanto 57 65 

25 Pungki megitrihan 60 67 

26 Ramadani Resa 37 86 

27 Riski Febrian 40 77 

28 Sabrina Jonar 40 65 

29 Salma nafisah 43 77 

30 Sekarayu 40 86 

31 Sulthan 61 83 

32 syahnan cahya 70 67 

33 Tia Resa agustin 50 83 

34 Giyanto 57 73 

35 Sebastian 53 80 
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36 Riski kamaludin 67 93 

37 Andre Sheya 67 67 

  JUMLAH 1825 1825 

rata-rata 49,3 76,4 
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LAMPIRAN 6 

KISI-KISI INSTRUMEN KELAS EKSPERIMEN I 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN IPS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN STAD 

Aktivitas Siswa Model pembelajaran STAD 

Indikator 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran 

STAD 

1. Visual activities, 

misalnya:  membaca, 

memperhatikan 

gambar, demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

misalnya: bertanya, 

memberikan saran, 

mengeluarkan 

pendapat dan diskusi.  

3. Listening activities, 

misalnya:  

mendengarkan 

uraian, percakapan 

dalam diskusi 

4. Writing activities, 

misalnya:  menulis 

laporan, menyalin. 

5. Drawing activities, 

misalnya:  

menggambar, 

1. Tahap 1: Pengajaran 

Pada tahap pengajaran, 

guru menyajikan materi 

pelajaran, pada tahap ini siswa 

harus diajarkan tentang apa 

yang akan mereka pelajarai 

dan mengapa pelajaran 

tersebut penting. 

2. Tahap 2: Tim Studi 

Pada tahap ini, para 

anggota kelompok bekerja 

secara kooperatif untuk 

mneyelesaikan lembar kerja 

dan lembar jawaban yang telah 

disediakan oleh guru. 

3. Tahap 3: Tes 

Pada tahap ujian, setiap 

individu menyelesaikan kuis. 

Guru menskor kuis tersebut 

dan mencacat perolehan 

hasilnya saat itu serta hasil 

1. Kesiapan dalam 

belajar. 

2. Menanggapi 

apersepsi sesuai 

dengan maeri. 

3. Aktif bertanya 

dan menjawab 

pertanyaanyang 

diajukan. 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran. 

5. Melaksanakan 

kegiatan belajar 

kelompok. 

6. Menulis hasil 

diskusi. 

7. Menanggapi 

hasil diskusi 

kelompok lain. 



243 
 

 
 

membuat grafik, 

diagram.   

6. Motor activities, 

misalnya: melakukan 

percobaan, 

permainan 

7. Mental activities, 

misalnya:  

mengingat, 

menganalisis, 

mengambil 

keputusan, 

memecahkan soal   

8. Emotional activities, 

misalnya:  gembira, 

berani, bergairah, 

semangat 

kuis pada pertemuan 

sebelumnya. Hasil dari tes 

individu akan diakumulasikan 

untuk skor tim mereka. 

4. Tahap 4: Rekognisi 

Setiap tim menerima 

penghargaan atau 

rewardbergantung pada nilai 

skor rata-rata tim.  

 

8. Penampilan 

hasil kerja siswa 

9. Antusias siswa 

dalam 

mengerjakan 

kuis 

10. Menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran. 

 

( Kombinasi dari 

pendapat Huda dan 

Sardiman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN STAD 

No. Variable Indikator Sumber 

Instrument 

pengumpula

n data 

1.  Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model 

pembelajaran 

STAD 

11. Kesiapan dalam belajar  

12. Menanggapi apersepsi sesuai 

dengan materi 

13. Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaanyang diajukan 

14. Memperhatikan penjelasan 

materi pembelajaran 

15. Melaksanakan kegiatan 

belajar kelompok 

16. Menyusun Laporan kelompok 

17. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok  

18. Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain. 

19. Antusias siswa dalam 

mengerjakan kuis. 

20. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

 

2.  Hasil belajar 

dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

model STAD 

1. Menjelaskan peristiwa 

kekalahan Jepang terhadap 

sekutu. 

2. Menyebutkan usaha-usaha 

dalam persiapan kemerdekaan 

3. Membedakan peran dari 

BPUPKI dan PPKI dalam 

Data 

hasil 

belajar 

siswa 

Tes tertulis 
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usaha mempersiapkan  

4. Menjelaskan pentingnya 

merumuskan dasar negara 

5. Menjelaskan proses 

perumusan dasar negara 

6. Membandingkan perbedan 

rumusan dasar Negara dalam 

piagam Jakarta dan Pancasila 

7. Mengurutkan  peristiwa 

penting menjelang 

proklamasi. 

8. Mendeskripsikan jalanya 

perumusan teks proklamasi. 

9. Menyebutkan contoh sikap 

menghargai jasa para 

pahlawan dalam 

mempesiapkan kemerdekaan. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

STAD 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SD N Wates 01 Semarang 

Kelas / Semester : V/II 

Materi    :  

Hari / Tanggal  : 

Petunjuk : 

a. Berilah tanda check (V) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan 

deskriptor yang nampak! 

1. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi check (√). 

2. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

1. 

3. Jika nampak 2deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2 

4. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

3. 

5. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

4. 

           (Rusman, 2012: 98) 

Indikator 

Penagamatan 

Aktivitas Siswa 

Deskriptor  Skor  penilaian Skor  

1  2 3 4  

a. Kesiapan dalam 

belajar  

1. Masuk ruang kelas 

2. Menempati tempat duduk 

3. Tidak menimbulkan 

kegaduhan 

4. Mengeluarkan alat tulis 

     

b. Menanggapi 

apersepsi sesuai 

1. Menaggapi apersepsi 

2. Tanggapan sesuai dengan 

materi 
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dengan maeri 3. Aktif memeberikn tanggapan 

4. Memberikan tanggapan 

dengan jelas 

c. Aktif bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

1. Mengangkat tangan untuk 

bertanya atau menjawab 

pertanyaan 

2. Menggajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi 

3. Menjawab pertanyaan sesuai 

dengan pertanyaan 

4. Mengeluarkan pendapat 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami 

     

d. Memperhatikan 

penjelasan materi 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru dengan seksama. 

2. Tidak bermain  dengan 

teman saat guru sedang 

menjelaskan materi. 

3. Siswa dapat menjawab 

pertanyaan  yang diberikan 

oleh guru  

4. Siswa mengeluarkan 

pendapat sesuai dengan 

materi saat diminta oleh guru 

     

e. Aktif dalam 

kegiatan 

kelompok 

1. Mengikuti jalannya diskusi 

2. Memberikan masukan dalam 

kelompok 

3. Tidak bergurau (serius dalam 

berdiskusi) 

4. Ketepatan hasil diskusi 

     

f. Menyusun 

Laporan 

kelompok 

 

 

 

1. Bekerjasama dengan anggota 

lain memecahkan masalah. 

2. Menyusun pemecahan 

masalah. 

3. Menuliskan pemecahan 

masalah di lembar laporan 

kelompok 

4. Mengecek kembali laporan 
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kelompok 

g. Mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompok  

 

1. Berani maju kedepan 

2. Menunjukkan hasil karyanya 

3. Mengungkapkan pendapat 

atau jawaban. 

4. Ketepatan hasil penampilan 

kerja siswa 

     

h. Menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

lain. 

 

 

1. Memperhatikan presentasi 

kelompok lain. 

2. Menanggapi jawaban 

kelompok lain 

3. Menyampaikan tanggapan 

dengan bahasa yang jelas. 

4. Tidak gaduh ketika 

kelompok lain presentasi. 

     

j. Antusias dalam 

mengerjakan kuis 

1. Semangat mengerjakan kuis 

2. Mengerjakan sendiri 

3. Tidak meminta jawaban 

kepada teman laian 

4. Ketepatan jawaban 

     

 i. Menyimpulkan 

hasil pembelajaran  

1. Bertanya hal yang kurang 

jelas 

2. Membuat ringkasan materi 

3. Menjawab pertanyaan guru 

4. Menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajarai 

     

Jumlah skor   

 

Jumlah Skor = .........., Kategori = ...................... 
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Keterangan: 

Skor terendah  = 10 x 0  = 0 

Skor tertinggi  = 10 x 4 = 40 

Penilaian :  

Presentase = jumlah skor yang diperoleh   X 100% 

skor maksimal 

Kriteria Penilaian: 

 

(Zainal Aqib, 2009:161) 

 

Semarang, ……Maret 2014 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah skor Pencapaian Kualifikasi kinerja 

aktivitas siswa 

Tingkat 

keberhasilan  

30,5 ≤ skor ≤ 40 76,25% ≤ skor < 100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

20 ≤ skor <30,5 50% ≤ skor <76,25% Baik (B) Berhasil 

9,5 ≤ skor <20 23,75% ≤ skor <50% Cukup (C) Tidak berhasil 

0 ≤ skor <9,5 0% ≤ skor <23,75% Kurang (K) Tidak berhasil 
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LAMPIRAN 7 

KISI-KISI INSTRUMEN KELAS EKSPERIMEN II 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN IPS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PBL 

Aktivitas Siswa 
Model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) 

Indikator aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran PBL 

1. Visual activities, 

misalnya:  membaca, 

memperhatikan 

gambar, demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

misalnya: bertanya, 

memberikan saran, 

mengeluarkan 

pendapat dan diskusi.  

3. Listening activities, 

misalnya:  

mendengarkan uraian, 

percakapan dalam 

diskusi 

4. Writing activities, 

misalnya:  menulis 

laporan, menyalin. 

5. Drawing activities, 

misalnya:  

menggambar, 

membuat grafik, 

diagram.   

Tahap 1  

Orientasi siswa pada 

masalah. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi siswa 

agar terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang 

dipilih. 

Tahap 2  

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar. Guru membantu 

siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Tahap 3  

Membimbing 

penyelidikan individual dan 

kelompok. Guru mendorong 

siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

2. Menaggapi 

penyampaian topik 

atau permasalahan 

dari guru 

3. Aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

yang diajukan 

4. Memperhatikan 

penyampaian materi. 

5. Merumuskan dan 

menganalisis masalah. 

6. Berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok. 

7. Mencari informasi 

dari beberapa buku 

atau sumber 

8. Menyusun laporan 

kelompok. 

9. Mempresentasikan 

laporan kelompok. 
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6. Motor activities, 

misalnya: melakukan 

percobaan, permainan 

7. Mental activities, 

misalnya:  mengingat, 

menganalisis, 

mengambil 

keputusan, 

memecahkan soal   

8. Emotional activities, 

misalnya:  gembira, 

berani, bergairah, 

semangat 

untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalahnya 

dari mencari sumber dari buku 

lain. 

Tahap 4  

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. Guru 

membantu siswa 

merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, video, dan 

model serta membantu 

berbagai tugas dengan 

temannya 

Tahap 5  

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Guru 

membantu siswa melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses-proses 

yang mereka gunakan (Trianto, 

2009:98) 

 

10. Membuat simpulan 

pembelajaran. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PBL 

No. Variable 
Indikator Pengamatan aktivitas 

siswa 
Sumber 

Instrument 

pengumpula

n data 

1.  Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model 

pembelajaran 

PBL 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 

2. Menaggapi penyampaian topik 

atau permasalahan dari guru 

3. Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

4. Memperhatikan penyampaian 

materi. 

5. Merumuskan dan menganalisis 

masalah. 

6. Berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok. 

7. Mencari informasi dari 

beberapa buku atau sumber 

8. Menyusun laporan kelompok. 

9. Mempresentasikan laporan 

kelompok. 

10. Membuat simpulan 

pembelajaran. 

 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

 

1. Lembar 

 2. observasi 

 

 

2.  Hasil belajar 

dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

model PBL 

1. Menjelaskan peristiwa 

kekalahan Jepang terhadap 

sekutu. 

2. Menyebutkan usaha-usaha 

dalam persiapan kemerdekaan 

Data hasil 

belajar 

siswa 

Tes tertulis 
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3. Membedakan peran dari 

BPUPKI dan PPKI dalam 

usaha mempersiapkan  

4. Menjelaskan pentingnya 

merumuskan dasar negara 

5. Menjelaskan proses 

perumusan dasar negara 

6. Membandingkan perbedan 

rumusan dasar Negara dalam 

piagam Jakarta dan Pancasila 

7. Mengurutkan  peristiwa 

penting menjelang proklamasi. 

8. Mendeskripsikan jalanya 

perumusan teks proklamasi. 

9. Menyebutkan contoh sikap 

menghargai jasa para 

pahlawan dalam 

mempesiapkan kemerdekaan. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPSKELAS V  

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PBL (Problem Based Learning) 

PERTEMUAN. . . . 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SD N Wates 01 Semarang 

Kelas / Semester : V/II 

Materi    :  

Hari / Tanggal  : 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda check (V) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan deskriptor 

yang nampak! 

1. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi check (√). 

2. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

1. 

3. Jika nampak 2deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

2. 

4. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

3. 

5. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 

4. 

           (Rusman, 2012: 98) 

 

Indikator  Deskriptor  Skala penilaian Skor  

1  2 3 4  

a. Kesiapan dalam 

belajar  

1. Masuk ruang kelas 

2. Menempati tempat duduk 

3. Tidak menimbulkan 
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kegaduhan 

4. Mengeluarkan alat tulis 

b. Menaggapi 

penyampaian 

topik atau 

permasalahan dari 

guru 

 

1. Menaggapi permasalahan 

2. Tanggapan sesuai dengan 

materi 

3. Aktif memeberikn 

tanggapan 

4. Memberikan tanggapan 

dengan jelas 

     

c. Aktif bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

1. Mengangkat tangan untuk 

bertanya atau menjawab 

pertanyaan 

2. Menggajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi 

3. Menjawab pertanyaan sesuai 

dengan pertanyaan 

4. Mengeluarkan pendapat 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami 

     

d. Memperhatikan 

penjelasan materi 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru dengan seksama. 

2. Tidak bermain  dengan 

teman saat guru sedang 

menjelaskan materi. 

3. Siswa dapat menjawab 

pertanyaan  yang diberikan 

oleh guru  

4. Siswa mengeluarkan 

pendapat sesuai dengan 

materi saat diminta oleh 
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guru 

e. Merumuskan dan 

menganalisis 

masalah. 

 

1. Berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok 

2. Menuliskan rumusan 

masalah 

3. Menganalisis masalah 

bersama kelompok 

4. Bekerjasama dengan anggota 

yang lain 

     

f. Berpartisipasi 

dalam diskusi 

kelompok. 

 

1. Mengikuti jalannya diskusi 

2. Memberikan masukan dalam 

kelompok 

3. Tidak bergurau (serius dalam 

berdiskusi) 

4. Ketepatan hasil diskusi 

 

     

g. Mencari informasi 

dari beberapa 

buku atau sumber 

 

1. Menemukan informasi dari 

beberapa sumber atau buku. 

2. Mengkonsultasikan pada 

guru tentang informasi yang 

didapat. 

3. Menuliskan informasi yang 

didapat 

4. Menyampaikan informasi 

kepada kelompok 

     

h. Menyusun laporan 

kelompok. 

 

1. Bekerjasama dengan anggota 

lain memecahkan masalah. 

2. Menyusun pemecahan 

masalah. 
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3. Menuliskan pemecahan 

masalah di lembar laporan 

kelompok 

4. Mengecek kembali laporan 

kelompok 

i. Mempresentasika

n laporan 

kelompok. 

 

1. Berani maju kedepan 

2. Menunjukkan hasil karyanya 

3. Mengungkapkan pendapat 

atau menjawab tanggapan 

siswa lain 

4. Ketepatan hasil penampilan 

kerja siswa 

     

j. Membuat 

simpulan 

pembelajaran. 

 

1. Bertanya hal yang kurang 

jelas 

2. Membuat ringkasan materi 

atau kesimpulan. 

3. Menjawab pertanyaan guru 

4. Menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajarai 

     

Skor  

Jumlah Skor = .........., Kategori = ...................... 

Keterangan: 

Skor terendah  = 10 x 0  = 0 

Skor tertinggi  = 10 x 4 = 40 

 

 

Penilaian :  

Presentase = jumlah skor yang diperoleh   X 100% 

skor maksimal 
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Kriteria Persentase: 

 

(Zainal Aqib, 2009:161) 

 

Semarang, ….. Maret 2014 

 Peneliti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah skor Pencapaian Kualifikasi kinerja 

aktivitas siswa 

Tingkat 

keberhasilan  

30,5 ≤ skor ≤ 40 76,25% ≤ skor < 100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

20 ≤ skor <30,5 50% ≤ skor <76,25% Baik (B) Berhasil 

9,5 ≤ skor <20 23,75% ≤ skor <50% Cukup (C) Tidak berhasil 

0 ≤ skor <9,5 0% ≤ skor <23,75% Kurang (K) Tidak berhasil 
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LAMPIRAN 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN I 
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SILABUS PEMBELAJAR 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester : V/ II 

PERTEMUAN I 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator  Kegiatan pembelajaran Alokasi 

waktu 

Sumber dan media Penilaian  

2.Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan dan 

masyarakat 

dalam 

memepersiapkan 

dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

2.2. menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

1. Menjelaskan 

peristiwa 

kekalahan 

Jepang 

terhadap 

sekutu. 

2. Menyebutkan 

usaha-usaha 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

3. Membedakan 

peran dari 

1. Guru melakukan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa. 

4. Siswa memperhatikan 

gamabar tentang 

pengeboman di kota 

Hirosima dan Nagasaki. 

5. Melakukan Tanya jawab 

siswa dan guru tentang 

sebab-sebab Jepang 

menyerah tanpa syarat 

kepada sekutu. 

2x35 

menit 

Sumber belajar 

1. Syamyiah, siti, 

dkk. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Sulistioningsih, 

endang dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

1. Tes 

tertulis 

2. Penialai

n proses 
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BPUPKI dan 

PPKI dalam 

usaha 

mempersiapka

n  

 

6. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru tentang 

peristiwa kekalahan Jepang 

terhadap sekutu. 

7. Siswa dibentuk kelompok 

secara heterogen berjumlah 

4-5 siswa. 

8. Setiap kelompok 

mengerjakan Lembar Kerja 

Peserta Didik tentang peran 

dari BPUPKI dan PPKI 

dalam usaha mempersiapkan  

9. Guru membimbing jalanya 

diskusi kelompok. 

10. Setiap kelompok 

memepresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan 

kelas. 

11. Setiap siswa dalam 

Pusat Perbukuan, 

DepartemenPendid

ikan Nasional. 

Media pembelajaran 

1. Gambar 

pengeboman di 

kota Nagasaki dan 

Hirosima 

2. Lembar kuis 

berupa teka-teki 

silang 
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kelompok menyelesaikan 

kuis tentang usaha-usaha 

dalam persiapan 

kemerdekaan yang 

dikerjakan secara individu. 

12. Guru menskor kuis tersebut 

dan mencatat hasilnya. Hasil 

dari tes individu akan 

diakumulasikan untuk skor 

tim atau kelompok mereka. 

13. Kelompok yang 

mendapatkan nilai skor rata-

rata tim teringgi akan 

menerima penghargaan atau 

reward 

14. Guru melakukan refleksi 

terhadap proses 

pembelajaran. 

15. Siswa mendapat penguatan 
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dari materi yang telah 

dipelajari. 

16. Guru dan siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

17. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

18. Guru dan siswa menutup 

pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 PERTEMUAN 1 

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  V / II  

 Materi Pokok / Topik : Usaha memepersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

A. Standar Kompetensi 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator  

1. Menjelaskan peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. 

2. Menyebutkan usaha-usaha dalam persiapan kemerdekaan 

3. Membedakan peran dari BPUPKI dan PPKI dalam usaha mempersiapkan  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memeperhatikan penjelasan guru, menjelaskan peristiwa 

kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan tepat. (kognitif C2) 

2. Melalui kuis yang diberikan, siswa dapat menyebutkan usaha-usaha dalam 

persiapan kemerdekaan dengan tepat. (kognitif C1) 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan peran dari BPUPKI 

dan PPKI dalam usaha mempersiapkan dengan tepat. (kognitif C3) 

Nilai Karakter Yang Diharapkan  

Bekerjasama, Keberanian, dan Tanggungjawab 

E. Materi Pembelajaran 

1. Peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. 

2. Pembentukan BPUPKI dan PPKI 
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3. Peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. 

F. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tugas individividu 

3. Diskusi kelompok 

4. Tanya jawab 

G. Model pembelajaran 

STAD (Student Teams Achivement Devision) 

H. Sumber dan media pebelajaran 

1. Sumber belajar 

a. Syamyiah, siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Sulistioningsih, endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Kurikulum KTSP dan Silabus Kelas V SDN 01 Wates Semarang. 

2. Media pembelajaran 

a. Gambar pengeboman di kota Nagasaki dan Hirosima 

b. Lembar kuis berupa teka-teki silang 

c. Teka-teki silang 

5. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam Pembuka 

2. Berdoa 

3. Presensi  

4. Pengkondisian kelas dan siswa untuk belajar 

b. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi Guru bertanya “anak-anak, apakah kalian mengetahui 

kenapa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa Syarat?” 

2. Penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan serius. 

c. Kegiatan Inti  (45menit) 
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Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan gambar tentang pengeboman di kota Hirosima 

dan Nagasaki. (Mengamati) 

2. Guru menggali pengetahuan siswa dengan dengan melakukan Tanya 

jawab siswa dan guru tentang sebab-sebab Jepang menyerah tanpa 

syarat kepada sekutu. (Bertanya) 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang peristiwa 

kekalahan Jepang terhadap sekutu. (Mengamati) 

Elaborasi  

1. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

2. Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik tentang 

peran dari BPUPKI dan PPKI dalam usaha mempersiapkan (Menalar) 

3. Guru membimbing jalanya diskusi kelompok. 

4. Setiap kelompok memepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas. 

5. Setiap siswa dalam kelompok menyelesaikan kuis tentang usaha-usaha 

dalam persiapan kemerdekaan yang dikerjakan secara individu. 

6. Guru menskor kuis tersebut dan mencatat hasilnya. Hasil dari tes 

individu akan diakumulasikan untuk skor tim atau kelompok mereka. 

Konfirmasi  

1. Kelompok yang mendapatkan nilai skor rata-rata tim teringgi akan 

menerima penghargaan atau reward 

2. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

3. Siswa mendapat penguatan dari materi yang telah dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan mengenai usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Siswa mengerjakan evaluasi 

3. Sebagai tindak lanjut siswa diberi pekerjaan rumah dan memepelajari 

bab selanjutnya 

4. Siswa dan guru menutup pertemuan  
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6. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes 

b. Bentuk Penilaian : Pilihan Ganda dan Isian (terlampir) 

c. Prosedur Penilaian : Proses dan Akhir 

d. Instrumen Penilaian : LKPD dan LTPD (terlampir) 

e. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Tidak Tertulis 

 

 

Guru Kelas 

 

 
NIP.19661216 199303 2 003 

Semarang,   Februari 2014 

Peneliti  

 

 
NIM 1401410397 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Wates 01 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

A. Diskusikanlah dan Jawablah pertanyaan berikut bersama dengan 

kelompokmu! 

1. BPUPKI menggelar sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1995 

yang menyepakati bentuk negara republik dengan kepala Negara dan 

kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Dalam rapat ini juga 

dibahas dasar negara republik Indonesia serta mengenai pembentukan 

sebuah panitia yang disebut Panitia Sembilan. Sebutkan nama panitia 

Sembilan tersebut! 

2. Pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh 

golongan muda dibawa ke Rengasdengklok, tujuanya adalah. . .  

3. Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi. Apa 

yang dibahas dalam  sidang yang pertama dan ke dua? jelaskan! 

4. Pada saat posisi Jepang semakin terdesak karena kekalahanya dengan 

sekutu. Langkah apa yang diambil jepang terhadap Indonesia? 

5. Jelaskan perbedaan peran BPUKI dan PPKI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Nama anggota: 
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Lembar Tugas Peserta Didik 

B. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi 

kemerdekaan di kemudian hari adalah ... . 

a. agar rakyat Indonesia bahagia 

b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapipenyerbu 

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 

d. agar rakyat berterimakasih pada Jepang 

2. Menjelang Indonesia merdeka, yang menjadi panglima tentaraJepang di Asia 

Tenggara adalah ... . 

a. Jenderal Terauchi 

b. Laksamana Maeda 

c. Mayor Jenderal Nishimura 

d. Shigetada Nishijima 

3. Alasan para pemimpin Indonesia mau bekerja sama dengan Jepang padamasa 

pendudukan Jepang adalah .... 

a. agar memperoleh bantuan dari Jepang 

b. rasa kebencian mereka terhadap Belanda 

c. memanfaatkan kerja sama untuk mencapai kemerdekaan 

d. agar mereka tetap diakui sebagai pemimpin bangsa Indonesia 

4. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan 

setelah ... . 

a. bangsa Indonesia mandiri 

b. tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya 

c. bangsa Indonesia membantu melawan Sekutu 

d. BPUPKI selesai melakukan tugasnya 

Nama: 

No.absen: 
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5. Setelah sutan Syahrir mendengar kabar kekalahan jepang, tindakan beliau 

adalah . . . 

a. Menyebarkanya keseluruh Indonesia 

b. Membujuk Soekarno untuk segera memeproklamasikan kemerdekaan. 

c. Bersama golongan muda memproklamasikan kemerdekaan. 

d. Menyerang tentara jepang. 

6. Arti dari istilah vacuum of power adalah . . .  

a. Kekosongan pemerintah 

b. Kekosongan kekuasaan 

c. Berhenti berkuas 

d. Kekuasaan yang hampa 

7.  Orang Indonesia yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang adalah .... 

a. Ir Soekarno 

b. Moh Hatta 

c. Sutan Syahrir 

d. Dr. Rajiman Widyoningrat 

8.  

 

 

 

Dari tabel di atas yang menjadi utusan dalam membicarakan penyerahan 

kemerdekaan Indonesia dari Jepang di Dallat ialah .... 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 3 

c. 1, 3, dan 5 

d. 2, 4, dan 5 

9. Dalam keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, untuk sementarapresiden 

akan dibantu .... 

a. MPR c. Komite Nasional 

b. PPKI    d. KNIP 
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10. Nama pancasila yang digunakan untuk dasar negaradigunakan dan diusulkan 

oleh. . .  

a. Ir. Soekarno 

b. Ahmad soebarjo 

c. Supomo 

d. Muh. Yamin 
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C. Ayo kerjakan kuis berikut dan tuliskan jawaban pada teka-teki silang di 

bawah dengan benar! 

1. Amerika  mengamuk sehingga pada tgl 6 Agustus 1945 AS menjatuhkan 

Bom Atom pertamanya di . . . 

2. Jepang menyerah tanpa syarat kepada . . .  

3. pertempuran antar Jepang dan Amerika berawal dari pecahnya perang . . .  

4. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebutdengan . . 

5. Ketua dari PPKI adalah. . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIS Nama: 

Kelompok: 
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TEKA-TEKI SILANG 

    3  P      

  5        S         

          

          

 4    P         

          

          

1      H           

          

          

2     S          
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/ II  

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Standar Kompetensi : 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Indikator 
Bentuk 

soal 
Ranah Nomor soal 

Tingkat 

Kesukaran 

1. Menjelaskan 

peristiwa kekalahan 

Jepang terhadap 

sekutu. 

2. Menyebutkan usaha-

usaha dalam persiapan 

kemerdekaan 

3. Membedakan peran 

dari BPUPKI dan 

PPKI dalam usaha 

mempersiapkan 

kemerdekaan. 

 

1. Pilihan 

ganda  

 

2. Esay  

 

3. Kuis 

 

C2 

(memahami) 

 

 

a. LTPD 

No.1, 2,3,4,  

b. LKPD 

No.2 dan 4 

c. Kuis  

No.1-5 

 

a. Mudah  

 

b. Sulit  

 

c. sedang 

 

 

C1 

(mengingat) 

 

 

 

LTPD 

No. 5,6,7,8,9,dan 

10 

 

Mudah 

 

C3 

(menganalisis) 

 

LKPD 

No.1, 3, 5. 

 

 

Sulit  
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Kunci jawaban LKPD 

1. Adapun anggota panitia sembilan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Ir. Soekarno (ketua) 

2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) 

3. Mr. Ahmad Soebarjo 

4. Abdul Kahar Muzakir 

5. Abikusno Cokrosuyoso 

6. K.H. Wahid Hasyim 

7. Mohammad Yamin 

8. Mr. A.A. Maramis 

9. Haji Agus Salim 

2. Agar tidak mendapat pengauruh dari jepang 

3. Sidang yang pertama membahas  tentang dasar Negara 

Sidang yeng ke dua membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, 

kewarganegaraan, rancanganundang-undang dasar, ekonomi dan 

keuangan, pembelaan negara,pendidikan dan pengajaran 

4. menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia 

5. peran BPUPKI adalah BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan 

menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. 

Sedangkan (PPKI) bertugas untuk  mempersiapkan segala sesuatu yang 

menyangkut masalah ketatanegaraanbagi negara Indonesia baru. 

 

Kunci jawaban LTPD 

1. B  6. B 

2. A  7. C 

3. C  8. A 

4. B  9. C 

5. A   10. A  
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Kunci Jawaban KUIS 

1. Hiroshima 

2. Sekutu  

3. Perang Asia Timur Raya 

4. PPKI 

5. Soekarno 

 

Pedoman penskoran: 

A. LKPD  

N = B x  5 = 25 

B. LTPD 

N = B x 1 = 15 

C. KUIS 

N = B x 2 = 10 

 

Skor penilaian 

Nilai = Jumlah skor perolehan  x  100 

Skor maksimal 
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom di bawah ini sesuai keadaan yang diamati. 

No. 
Nama 

Kelompok 

Aspek Yang Diamati 

Keaktifan Kerjasama Ketepatan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.           

7.           

8.           

9.            

10.           

 

Deskriptor : 

1. Keaktifan 

a. Apabila semua anggota kelompok aktif   skor 3 

b. Apabila >50% anggota kelompok aktif   skor 2 

c. Apabila<50% anggota kelompok aktif   skor 1 

2. Kerjasama 

a Apabila semua anggota kelompok melakukan kerjasama dengan baik skor 

3 
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b Apabila >50% anggota kelompok bekerjasama dengan baik skor 2 

c Apabila >50% anggota kelompok tidak ikut kerjasama dengan baik skor 1 

3. Ketepatan 

a. Apabila mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang ditentukan skor 3 

b. Apabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu skor 2 

c. Apabila mengerjakan tugas tidak tepat waktu (belum selesai) skor 1 

 

Skor maksimal = 9 

Kriteria penilaian  

Skor yang diperoleh Nilai  Keterangan 

8≤ skor≤ 9 A Baik sekali 

5≤ skor <8 B Baik  

2 ≤ skor <5 C Cukup  

0≤skor≤2 D Kurang  
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Lembar Pengamatan Aspek Tujuan Karakteristik Yang Diharapkan 

Nama  : 

No. Absen :  

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuanyang 

sesuai dengan indikator pengamatan! 

1. Jika hanya satu deskriptor yang nampak maka beri 

tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 1. 

2. Jika dua deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 2. 

3. Jika tiga deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 3 

4. Jika empat deskriptor tampak  maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 4. 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Tingkat 

kemampuan 

Ket 

1 2 3 4 

1.  Kerja Sama 1. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompok. 

2. Siswa memberikan kontrisbusi 

pemecahan masalah kepada 

kelompok. 

3. Siswa membagi tugas dalam 

kelompok. 

4. Siswa bekerja sama menjawab 

pertanyaan pada saat 

presentasi. 

     

2 Keberanian 1. Siswa menyatakan pendapat. 

2. Siswa bertanya. 

3. Siswa memberi saran. 
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4. Siswa maju di depan kelas. 

3 Tanggung 

Jawab 

1. Siswa mengerjakan tugas 

individu. 

2. Siswa  mengerjakan 

tugaskelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

4. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

     

Jumlah      

Catatan 

 

 

       Semarang, Maret 2014 

 

        Observer  

Kriteria penilaian: 

Jumlah skor Kualifikasi kinerja 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

6 ≤ skor <9,5 Baik  

2,5 ≤ skor < 6 Cukup  

0 ≤ skor < 2,5 Kurang  
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MATERI PEMBELAJARAN 

Pertemuan I kelas eksperimen I dan II 

A. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik 

Perang Pasifik disebut juga Perang Asia Timur Raya. Perang ini terjadi antara 

Jepang dengan Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania 

Raya,Filipina, Belanda, dan Selandia Baru). Dalam Perang Pasifik, Pulau Saipan 

jatuh ketangan pasukan Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi pada bulan Juni 

1944. Jatuhnya Pulau Saipan menyebabkan posisi Jepang 

semakin terancam, karena di berbagai wilayah peperangan Jepang selalu 

kekalahan. Oleh karena itu, pada tanggal 9 September 1944 Perdana Menteri 

Koiso memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan 

untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak saat itu kekuatan tentara Jepang 

semakin lemah. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengizinkan 

Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang. 

Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu 

Kebangsaan Jepang Kimigayo. 

 Pasukan Jepang mulai melemah, kekalahan dan kekalahan diperolehnya 

dan Amerika semakin kuat ,apalagi setelah menarik pasukannya yang ada di 

Eropa. Serangan Jepang dapat dihentikan oleh tentara Amerika antara lain pada 

bulan Mei 1942 di pertempuran Laut Koral dan Juni 1942 di Pertempuran 

Midway. Jepang semakin klepek klepek karena Amerika  mengamuk sehingga 

pada tgl 6 Agustus 1945 AS menjatuhkan Bom Atom pertamanya di Hiroshima . 

Amerika belum puas juga dan tiga hari kemudian tanggal 9 Agustus Bom Atom 

kedua mendarat kembali di kota Nagasaki, dua pusat kota pemerintahan Jepang 

menjadi hancur rata dengan tanah. Akhirnya Ohhhh Jepang menyerah tanpa 

syarat kepada Sekutu pada tgl 14 Agustus 1945. Penyerahan kalah itu dilakukan 

di kapal Missouri pada tanggal 2 September 1945 oleh Kaisar Hirohito(Jepang) 

dan Jendral Douglas Mc Arthur(Sekutu). 

Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tgl 14 

Agustus 1945.  
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Kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 terhadap Sekutu sangat 

dirahasiakan diIndonesia. waktu itu rakyat hanya boleh mendengar berita-berita 

yang bersumber dari Jepang dan kebanyakan berisi propaganda. Maka itu 

datanglah ancaman dari Jepang yang menghendaki semua radio disegel dan 

mereka yang mendengar siaran luar negeri dianggap ‘mata-mata musuh’ dan bisa 

dihukum mati. 

 Anggota gerakan bawah tanah yang paling berjasa adalah Sutan Syahrir. Ia 

merupakan orang yang mendengar dan menyampaikan berita tentang kekalahan 

Jepang, tidak banyak orang yang mendengarnya karena berita ini disiarkan oleh 

stasiun radio luar negeri dengan menggunakan bahasa Jepang hanya Syahrirlah 

yang mampu mengerti bahasa Jepang, maka itu pada tanggal 15 Agustus 1945 

Syahrir bermaksud memberi tahu berita penting itu kepada Soekarno-Hatta dan 

Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang pada saat itu baru saja pulang dari Dallath, 

Vietnam memenuhi undangan Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia 

Tenggara, Marsekal Terauchi. 

B. PERSIAPAN KEMERDEKAAN 

Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak lama. Hal 

ini nyata dari perjuangan para pahlawan untuk mengusir penjajah dari bumi 

pertiwi. Pada kongres Pemuda kedua tahun 1928, telah jelas arah pergerakan 

kebangsaan Indonesia. Banyak organisasi kebangsaan mempunyai tujuan 

mewujudkan Indonesia merdeka. Ketika Jepang terdesak dalam perang Asia 

Timur Raya, tokoh-tokoh pergerakan semakin giat mempersiapkan kemerdekaan. 

usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan antara lain: 

1. Usaha mempersiapkan kemerdekaan 

Secara resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mari kita bahas keduanya. Menjelang akhir PD 

II, Jepang mengalami banyak kekalahan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota 

Hirosima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu. Pada tanggal 

11 Agustus 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan 

kepada tiga orang pemimpin Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan 
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Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Ketiganya diminta mempersiapkan kemerdekaan. 

Dengan janji ini Jepang berharap, rakyat Indonesia mau membantu Jepang yang 

semakin terdesak dan mengalami kekalahan di mana-mana. Dalam situasi yang 

semakin kritis, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan tiga tindakan 

sebagai berikut, yaitu: 

a. Membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. 

b. Mempersiapkan lembaga latihan nasional (Kenkuko Gakuin) yang melatih dan 

mendidik pemimpin negara yang baru. 

c. Memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. 

Beberapa usaha mempersiapan kemerdekaan antara lain yaitu: 

a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan 

ulang tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk 

menjadi ketua didampingi dua orang ketua muda, yaitu R.P Suroso dan 

Ichibangase. Tugas pokok BPUPKI ialah menyiapkan organisasi pemerintahan 

yang akan menerima kemerdekaan dari pemerintahan Jepang dan dibentuk untuk 

mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk 

mendirikan negara Indonesia merdeka.. 

Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, yaitu: 

1. Sidang resmi pertama 

Sidang resmi pertama berlangsung lima hari, yaitu 28 Mei sampai 1 Juni 

1945. Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara. Banyak anggota 

sidang yang memberikan pandangannya tentang bentuk negara dan dasar Negara 

menyepakati bentuk negara republik dengan kepala Negara Dan kepala 

pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Dalam rapat ini juga dibahas dasar 

negara republic Indonesia serta mengenai pembentukan sebuah panitia yang 

disebut Panitia Sembilan. Adapun anggota panitia sembilan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Ir. Soekarno (ketua)  

2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) 
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3. Mr. Ahmad Soebarjo 

4. Abdul Kahar Muzakir 

5. Abikusno Cokrosuyoso 

6. K.H. Wahid Hasyim 

7. Mohammad Yamin 

8. Mr. A.A. Maramis 

9. Haji Agus Salim 

. Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenang dengan sebutan detik-detik 

lahirnya Pancasila 

2. Sidang resmi kedua 

Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang ini 

membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-

undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan 

pengajaran. Pada termin ini, anggota BPUPKI dibagibagi dalam panitia-panitia 

kecil. Panitia-panitia yang terbentuk antara lain Panitia Perancang Undang-

Undang Dasar (diketuai Sukarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai 

Abikusno Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai 

Mohammad Hatta). 

b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang ditunjuk 

sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. Moh Hatta. 

PPKI melakukan beberapa kali sidang antara lain: 

1. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di Gedung Kesenian 

Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting yang 

menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa 

Indonesia yang merdeka, yaitu: 

a. mengesahkan UUD1945 setelah mendapat beberapa perubahan pada 

pembukannya, 
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b. memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. 

Hatta, 

c. menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh 

sebuah Komite Nasional. 

2. Sidang kedua dilakukan pada hari berikutnya, tanggal 19 Agutus 1945. Sidang 

hari kedua ini menghasilkan keputusan: 

a. membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya 

(menteri), 

b. menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 

delapan provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya, 

c. memutuskan agar tentara kebangsaansegera dibentuk. 

3. Sidang ketiga (20 Agustus 1945) PPKI membahas tentang Badan Penolong 

Keluarga Korban Perang. Sidang ketiga PPKI menghasilkan delapan pasal 

ketentuan. Salah satu pasalnya, yakni pasal 2 berisi tentang pembentukan 

Badan Keamanan Rakyat (BKR). 

4. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas tentang: 

a. Komite Nasional 

b. Partai Nasional 

c. Badan Keamanan Rakyat. 
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PERISTIWA PENGEBOMAN HIROSHIMA DAN NAGASAKI 

Pertemuan pertama untuk kelas eksperimen I dan II 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester : V/ II 

Standar Kompetensi :2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Media/sumber penilaian 

 

2.2. menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

1. Menjelaskan 

pentingnya 

merumuskan 

dasar negara 

2. Menjelaskan 

proses 

perumusan 

dasar negara 

3. Membandingka

1. Guru malakukan Apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa. 

3. Siswa memperhatikan gambar lambang 

Negara yang dipasang dipapan tulis. 

4. Guru menggali pengetahuan siswa 

dengan dengan melakukan Tanya jawab  

5. Siswa diminta untuk membacakan 

pancasila bersama-sama. 

 

2jp x 35 

menit 

 

3. Media : Gambar 

lambang dasar 

Negara/pancasila 

4. Lembar kuis 

berupa Word 

Squre 

5. Naskah pancasila 

dan piagam 

 

Tes 

tertulis 

Penilaian 

proses 
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 n perbedan 

rumusan dasar 

Negara dalam 

piagam Jakarta 

dan Pancasila 

 

6. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru tentang pentingnya merumuskan 

dasar Negara 

7. Siswa dibentuk kelompok secara 

heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

8. Setiap kelompok mengerjakan Lembar 

Kerja Peserta Didik tentang perbedaan 

antara rumusan piagam Jakarta dengan 

perumusan pancasila. 

9. Guru membimbing jalanya diskusi 

kelompok. 

10. Setiap kelompok memepresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas, 

dan klompok lain menanggapi. 

11. Setiap siswa dalam kelompok 

menyelesaikan kuis tentang proses 

perumusan dasar Negara. 

12. Guru menskor kuis tersebut dan 

mencatat hasilnya.  

Jakarta 

Sumber: 

1. Syamyiah, siti, 

dkk. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Sulistioningsih, 

endang dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

DepartemenPendid

ikan Nasional. 

 

Internet  
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13. Kelompok yang mendapatkan nilai skor 

rata-rata tim teringgi akan menerima 

penghargaan atau reward 

14. Guru melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

15. Siswa bersama guru melakukan 

kesimpulan mengenai peristiwa 

menjelang proklamasi 

16. Siswa mengerjakan evaluasi 

17. Sebagai tindak lanjut siswa diberi 

pekerjaan rumah dan memepelajari bab 

selanjutnya 

18. Siswa dan guru menutup pertemuan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

PERTEMUAN II 

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  V / II  

 Materi Pokok / Topik : Perumusan dasar negara 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

A. Standar Kompetensi 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator  

1. Menjelaskan pentingnya merumuskan dasar negara 

2. Menjelaskan proses perumusan dasar negara 

3. Membandingkan perbedan rumusan dasar Negara dalam piagam Jakarta 

dan Pancasila 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memeperhatikan penjelasan guru pentingnya merumuskan dasar 

Negara, siswa dapat menjelaskan pentingnya perumusan dasar Negara 

dengan tepat. (C1 kognitif) 

2. Melalui kuis yang diberikan, siswa dapat menjelaskan proses perumusan 

dasar Negara dengan tepat. (C2 Kognitif) 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan perbedan 

rumusan dasar Negara dalam piagam Jakarta dan Pancasila denga tepat. 

(C3 kognitif). 

 

Nilai karakter yang diharapkan 

Kerjasama, keberanian, tanggungjawab 
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E. Materi pembelajaran 

1. Perlunya merumuskan dasar Negara 

2. Proses perumusan dasar Negara 

3. Perbedaan rumusan dasar Negara dalam piagamjakarta dan pancasila. 

 

F. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tugas individividu 

3. Diskusi kelompok 

4. Tanya jawab 

G. Model pembelajaran 

STAD (Student Teams Achivement Devision) 

H. Sumber dan media pebelajaran 

1. Sumber belajar 

Syamyiah, siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sulistioningsih, endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran 

a. Gambar lambang dasar Negara/pancasila 

b. Naskah pancasila dan piagam Jakarta 

c. Lembar kuis berupa Word Squre 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam Pembuka 

2. Berdoa 

3. Presensi  

4. Pengkondisian kelas dan siswa untuk belajar 

b. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi  
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Siswa bersama guru menyanyikan lagu garuda pancasila, Guru 

bertanya “anak-anak, apakah kalian mengetahui apa lambang Negara 

kita?” guru bertanya lagi”bagaimana perumusannya sehingga tercipta 

lambang Negara pancasila?” 

2. Penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

c. Kegiatan Inti  (50menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan gambar lambang Negara yang dipasang dipapan 

tulis.(mengaamati) 

2. Guru menggali pengetahuan siswa dengan dengan melakukan Tanya 

jawab siswa dan guru tentang pentingnya perumusan 

pancasila.(bertanya) 

3. Siswa diminta untuk membacakan pancasila bersama-sama.(mencoba) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang proses perumusan 

dasar Negara dari bagan gambar yang dipasang di papan 

tulis.(mengamati) 

Elaborasi  

1. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

2. Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik tentang 

perbedaan antara rumusan piagam Jakarta dengan perumusan 

pancasila.(menalar) 

3. Guru membimbing jalanya diskusi kelompok. 

4. Setiap kelompok memepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas, dan klompok lain menanggapi. 

5. Setiap siswa dalam kelompok menyelesaikan kuis tentang proses 

perumusan dasar Negara.(menalar) 

6. Guru menskor kuis tersebut dan mencatat hasilnya. Hasil dari tes 

individu akan diakumulasikan untuk skor tim atau kelompok mereka. 

Konfirmasi  
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7. Kelompok yang mendapatkan nilai skor rata-rata tim teringgi akan 

menerima penghargaan atau reward 

8. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

9. Siswa mendapat penguatan dari materi yang telah dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan mengenai perumusan dasar 

negera. 

2. Siswa mengerjakan evaluasi 

3. Sebagai tindak lanjut siswa diberi pekerjaan rumah dan memepelajari 

bab selanjutnya 

4. Siswa dan guru menutup pertemuan  

J. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes 

b. Bentuk Penilaian : Pilihan Ganda dan Isian (terlampir) 

c. Prosedur Penilaian : Proses dan Akhir 

d. Instrumen Penilaian : LKPD dan LTPD (terlampir) 

e. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Tidak Tertulis 

 

Guru Kelas 

 

NIP.19661216 199303 2 003 

Semarang,   Maret 2014 

Praktikan 

 

NIM 1401410397 

 

Mengetahui, 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

A. Diskusikan dan jawablah bersama kelompokmu pertanyaan dibawah ini! 

1. Sebutkan lima rancangan dasar Negara yang diajukan oleh Muhammad 

Yamin! 

2. Sebutkan 5 rancangan yang dasar Negara yang diusulkan oleh 

Ir.Soekarno! 

3. Mengapa dasar negara bagi Indonesia perlu dirumuskan sebelumnegara 

kita merdeka? 

4. Setujukah kalian dengan perubahan kata-kata dalam Piagam 

Jakarta“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam 

bagipemeluk-pemeluknya,” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”? 

berikan alasanya! 

5. Tulislah rancangan dasar Negara yang ada pada piagam Jakarta dan 

pancasila! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kelompok: 

Nama anggota: 
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Lembar Tugas Peserta Didik 

B. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Salh satu hasil sidang panitia Sembilan yaitu . . . 

a. Mengusulkan dasar Negara 

b. Menetapkan undang-undang  dasar Negara 

c. Merumuskan piagam Jakarta 

d. Merumuskan pancasila 

2. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo c. Muhammad Yamin 

b. Sukarno d. Supomo 

3. Dokuritsu junbi Cosakai adalah nama lain dari . . .  

a. BPUPKI 

b. PETA 

c. PPKI 

d. PNI 

4. Dibawah ini yangtermasuk gagasan supomo yang diusulkan pada tanggal 31 

Mei 1945 adalah. . . 

a. Ketuhanan yang maha esa 

b. Peri kerakyatan 

c. Keadilan sosial 

d. Kebangsaan Indonesia 

5. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo     c. Muhammad Yamin 

b. Mohammad Hatta  d. Wachid Hasyim 

6. Panitia Sembilan berhasil menyusun asas dan tujuan Indonesia merdeka yang 

tercantum di dalam . . .  

Nama: 

No.absen: 



299 
 

 
 

a. PPKI 

b. Piagam Jakarta 

c. Pancasila 

d. undang-undang 

7. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dirumuskan oleh ... . 

a. BPUPKI c. PPKI 

b. Panitia Kecil d. Panitia Sembilan 

8. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak . . . kali. 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

9. Tokoh yang berperan penting dalam penyusunan UUD 1945 ialah .... 

a. Prof. Dr. Supomo, S.H c. Sukami 

b. Sayuti Melik d. Mr. Ahmad Subarjo 

10. 1) Perikebangsaan, 

2) Perikemanusiaan, 

3) Periketuhanan, 

4) Perikerakyatan, 

5) Kesejahteraan Rakyat. 

Rancangan diatas merupakan ide dari tokoh . . . . 

a. Muhammad Yamin 

b. Prof.Dr. Soepomo 

c. Ir. Soekarno 

d. Moh.Hatta 
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C. Ayo kerjakan kuis dengan benar! 

Tandailah kata yang merupakan jawaban atas pertanyaan dibawah ini! 

CONTOH:Lambang dasar negara Indonesia adalah. . .  

1. Ir. Soekarno dan moh.Hatta dijuluki sebagai pahlawan. . . 

2. Rumusan atau piagam yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh 

anggota Panitia Sembilan. Rumusan itu diberi nama. . .  

3. Dokuritsu Junbi Cosakai adalah nama lain dari. . . . 

4. Pemuda Indonesia yang mendengar berita tentang kekalahan jepang terhadap 

sekutu melalui siaran radio luar negeri adalah. . .  

5. Para pemuda mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak mendapat 

pengaruh oleh Jepang kewilayah. . .  

P I A G A M J A K A R T A 

T R S U J L N M T L A S E 

H E O W U S P B P U P K I 

U N U K K U R R E Y U D A 

J G E I L T E E R T G D A 

K A W P P A N C A S I L A 

P S T U Y N M S C V T U J 

E D B Y R S P A D F H T I 

T E C S F Y A E T T Y U I 

S N J J T A S D Y O R J I 

J G U F W H W R E Y R F H 

I K U A E R A W C R B Y J 

K L L I J I S D E R E B T 

A O M J H R A E R T J K L 

S K D K K K A S D R I O N 

 

QUIS Nama kelompok: 

Nama: 

 

No.absen: 
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/ II  

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Standar Kompetensi : 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Indikator Bentuk soal Ranah Nomor soal 

Tingkat 

kesukaran 

1. Menjelaskan 

pentingnya 

merumuskan dasar 

negara 

2. Menjelaskan proses 

perumusan dasar 

negara 

3. Membandingkan 

perbedan rumusan 

dasar Negara dalam 

piagam Jakarta dan 

 Pancasila 

 

 

1. Pilihan ganda  

 

2. Esay  

 

C1 

(mengingat) 

 

 

 

LTPD 

No. 1-10 

 

 

Mudah  

 

C2 

(memahami) 

 

 

 

 

Kuis  

No.1-5 

 

 

Sedang  

 

 

 

C3 

(menganalisis) 

 

LKPD 

No.1, 2, 4 

dan 5 

 

 

 

LKPD  

No. 3 

 

Sedang  

 

 

 

 

 

 

Sulit  
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Kunci jawaban LKPD 

1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas dasar 

Negara Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

e. Kesejahteraan yang berkebudayaan. 

2. Konsep dasar Negara yang diusulkan oleh Ir.Soekarno antara lain:  

a. Kebangsaan Indonesia 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan 

c. Mufakat atau demokrasi 

d. Kesejahteraan sosial 

e. Ketuhanan Yang Maha Easa 

3. Hal-hal yang menjadi alasan mengapa suatu dasar negara perlu dirumuskan, 

antara lain: 

a. Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi. 

Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, hidup bersama dalam 

perbedaan, dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan 

dasar negara nilai-nilai itu diakui secara resmi. 

b. Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju. 

Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan yang 

akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan dasarnya jika 

sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan. 

4. setuju karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, bukan 

hanya agama islam, sehingga perubahan kata ketuhanan Yang Maha Esa 

sangat tepat. 

5. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu berbunyi: 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 



303 
 

 
 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sedangkan pada rumusan Pancasila yaitu : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kunci jawaban LTPD 

1. C  6. B 

2. B  7. D 

3. A  8. B  

4. C  9. A  

5. C  10. A 

Kunci Jawaban KUIS 

1. Proklamator  

2. Piagam Jakarta  

3. BPUPKI 

4. Sutan Syahrir 

5. Rengas Dengklok 
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Pedoman penskoran 

D. LKPD  

N = B x  5 = 25 

E. LTPD 

N = B x 1 = 10 

F. KUIS 

N = B x 2 = 10 

 

Skor penilaian 

Nilai = Jumlah skor perolehan  x  100 

Skor maksimal 
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom di bawah ini sesuai keadaan yang diamati. 

No. 
Nama 

Kelompok 

Aspek Yang Diamati 

Keaktifan Kerjasama Ketepatan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

Deskriptor : 

1. Keaktifan 

a. Apabila semua anggota kelompok aktif   skor 3 

b. Apabila >50% anggota kelompok aktif   skor 2 

c. Apabila<50% anggota kelompok aktif   skor 1 

2. Kerjasama 

d. Apabila semua anggota kelompok melakukan kerjasama dengan baik skor 

3 

e. Apabila >50% anggota kelompok bekerjasama dengan baik skor 2 
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f. Apabila >50% anggota kelompok tidak ikut kerjasama dengan baik skor 1 

3. Ketepatan 

a. Apabila mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang ditentukan skor 3 

b. Apabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu skor 2 

c. Apabila mengerjakan tugas tidak tepat waktu (belum selesai) skor 1 

 

Skor maksimal = 9 

Kriteria penilaian  

Skor yang diperoleh Nilai  keterangan 

8-9 A Baik sekali 

5-7 B Baik  

3-4 C Cukup  

0-2 D Kurang  
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Media struktur organisasi 

PPKI 

Media teka-teki silang 
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Lembar Pengamatan Aspek Tujuan Karakteristik Yang Diharapkan 

Nama  : 

No. Absen :  

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuanyang 

sesuai dengan indikator pengamatan! 

1. Jika hanya satu deskriptor yang nampak maka beri 

tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 1. 

2. Jika dua deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 2. 

3. Jika tiga deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 3 

4. Jika empat deskriptor tampak  maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 4. 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Tingkat 

kemampuan 

Ket 

1 2 3 4 

1.  Kerja Sama 1. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompok. 

2. Siswa memberikan kontrisbusi 

pemecahan masalah kepada 

kelompok. 

3. Siswa membagi tugas dalam 

kelompok. 

4. Siswa bekerja sama menjawab 

pertanyaan pada saat 

presentasi. 

     

2 Keberanian 1. Siswa menyatakan pendapat. 

2. Siswa bertanya. 

3. Siswa memberi saran. 
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4. Siswa maju di depan kelas. 

3 Tanggung 

Jawab 

1. Siswa mengerjakan tugas 

individu. 

2. Siswa  mengerjakan 

tugaskelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

4. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

     

Jumlah      

Catatan 

 

 

      Semarang, Maret 2014 

      Peneliti  

 

 

        

 

Jumlah skor Kualifikasi kinerja 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

6 ≤ skor < 9,5 Baik  

2,5 ≤ skor < 6 Cukup  

0 ≤ skor < 2,5 Kurang  
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MATERI PEMBELAJARAN 

Untuk pertemuan kedua kelas eksperimen I dan II 

A. Perumusan dasar negara 

Perumusan dasar negara untuk negara Indonesia yang akan berdiri 

dilakukan oleh BPUPKI. Mengapa sebuah negara perlu dasar? Bagaimana proses 

perumusan dasar negara kita? 

a. Perlunya perumusan dasar negara 

Seperti sebuah rumah, negara memerlukan dasar atau landasan. Dasar 

yang kokoh memungkinkan rumah berdiri dengan mantap. Di atas dasar itulah, 

sebuah negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur. Di atas 

dasar itulah kehidupan negara diatur dan diarahkan. Mengingat begitu besar peran 

dasar negara bagi kelangsungan hidup suatu negara, maka dasar negara harus 

dirumuskan dan ditetapkan. Halhal yang menjadi alasan mengapa suatu dasar 

negara perlu dirumuskan, antara lain: 

1) Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi. 

Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai kepribadian luhur. Nilai-

nilai itu telah dihayati dari zaman ke zaman sebagai pandangan dan penghayatan 

hidup. Namun, nilai-nilai itu belum nyata jika belum dirumuskan secara resmi. 

Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, hidup bersama dalam perbedaan, 

dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan dasar negara 

nilai-nilai itu diakui secara resmi. 

2) Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju. 

Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan 

yang akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan dasarnya jika 

sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan. 

b. Perumusan dasar negara Indonesia 

Selama sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 28 Mei 

sampai dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan konsep dasar negara, 

yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir.Sukarno. 
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1) Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas dasar Negara 

Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

e. Kesejahteraan yang berkebudayaan. 

2) Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo, 

mengajukan dasar-dasar negara sebagai berikut: 

a. Persatuan. 

b. Kekeluargaan. 

c. Keseimbangan lahir dan batin. 

d. Musyawarah. 

e. Keadilan rakyat. 

3) Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 1 

Juni 1945. Selain mengusulkan konsep dasar negara, Bung Karno juga 

mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu Pancasila. Berikut ini lima dasar 

yang diusulkan oleh Bung Karno. 

a. Kebangsaan Indonesia. 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 

c. Mufakat atau demokrasi. 

d. Kesejahteraan sosial. 

e. Ketuhanan Yang Maha Esa  

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan 

38 anggota BPUPKI. Dalam pertemuan itu juga dibentuk Panitia Kecil lain, yang 

beranggota sembilan orang. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan. 

Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. M. 

Yamin,Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, 

Wahid Hasyim,H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Mereka 

menghasilkan suatu rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan 

tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu disepakati dan 
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ditandatangani bersama oleh anggota Panitia Sembilan. Rumusan Panitia 

Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu berbunyi: 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Perumusan terakhir dasar negara dilakukan pada persidangan BPUPKI 

tahap kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu, 

dibahas rencana UUD, termasuk pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang 

Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Dalam rapat tanggal 11 

Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi preambule 

yang diambil dari Piagam Jakarta. 

Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan disahkan 

oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan Pembukaan 

UUD yang diambil dari Piagam Jakarta rumusan Panitia Sembilan mengalami 

perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang opsir angkatan laut 

Jepang menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir itu menyampaikan keberatan dari 

tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian Timur atas kata-kata “Ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dalam Piagam 

Jakarta. Akhirnya DIsepakatI kata-kata yang menjadi ganjalan bagi masyarakat 

Indonesia Timur itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Dengan demikian, rumusan dasar negara yang resmi bukan 

rumusanrumusan individual yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, 

Prof. Dr. Mr. Supomo, maupun Ir. Sukarno. Dasar negara yang resmi juga bukan 

rumusan Panitia Kecil. Pancasila Dasar Negara yang resmi adalah rumusan yang 

disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu berbunyi, sebagai 

berikut: 
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1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

LAMBANG GARUDA PANCASILA 
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BUNYI PANCASILA 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan Indonesia. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

 

 

 

BUNYI PIAGAM JAKARTA 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester  : V/ II 

Alokasi waktu  : 2jp x 35 menit 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan pembelajaran Media/sumber penilaian 

 

2.2. 

menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

1. Mengurutkan  

peristiwa penting 

menjelang 

proklamasi. 

2. Mendeskripsikan 

jalanya perumusan 

teks proklamasi. 

3. Menyebutkan contoh 

sikap menghargai 

1. Guru malakukan Apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa. 

3. Siswa memperhatikan gambar pahlawan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan yang 

dipasang dipapan tulis. 

4. Guru menggali pengetahuan siswa dengan 

melakukan tanya jawab unmenyebutkan 

contoh sikap menghargai jasa para 

 

Media : 

gambar tokoh  

persiapan 

kemerdekaan 

 

Sumber: 

Buku IPS 

kelas V 

 

Tes tertulis 

Penilaian 

proses 
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Indonesia. 

 

 

jasa para pahlawan 

dalam 

mempesiapkan 

kemerdekaan. 

 

pahlawan dalam mempesiapkan 

kemerdekaan. 

5. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen 

berjumlah 4-5 siswa. 

6. Setiap kelompok mengerjakan Lembar 

Kerja Peserta Didik tentang peristiwa 

penting menjelang proklamasi. 

7. Guru membimbing jalanya diskusi 

kelompok. 

8. Setiap kelompok memepresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas, dan 

klompok lain menanggapi. 

9. Setiap siswa dalam kelompok 

menyelesaikan kuis. 

10. Guru menskor kuis tersebut dan mencatat 

hasilnya. Hasil dari tes individu akan 

diakumulasikan untuk skor tim atau 

kelompok mereka. 

11. Kelompok yang mendapatkan nilai skor 
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rata-rata tim teringgi akan menerima 

penghargaan atau reward 

12. Guru melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

13. Siswa mendapat penguatan dari materi 

yang telah dipelajari. 

14. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan 

mengenai peristiwa menjelang proklamasi 

15. Siswa mengerjakan evaluasi 

16. Sebagai tindak lanjut siswa diberi 

pekerjaan rumah dan memepelajari bab 

selanjutnya 

17. Siswa dan guru menutup pertemuan 

 



319 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

PERTEMUAN III 

  

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  V / II  

 Materi Pokok / Topik : Peristwa penting menjelang 

proklamasi 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

 

A. Standar Kompetensi 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator  

1. Mengurutkan  peristiwa penting menjelang proklamasi. 

2. Mendeskripsikan jalanya perumusan teks proklamasi. 

3. Meneladani  sikap jasa para pahlawan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelompok tentang peristwa penting menjelang proklamasi, 

siswa dapat mengurutkan peristwa menjelang proklamasi dengan tepat. 

(kognitif C3) 

2. Melalui kuis yang diberikan, siswa dapat mendeskripsikan jalanya 

perumusan teks proklamasi dengan tepat. (kognitif C2) 

3. Dengan memeperhatikan penjelasan guru tentang siswa dapat meneladani  

sikap jasa para pahlawan dalam mempesiapkan kemerdekaan dengan tepat. 

(Afektif,A5) 
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Nilai Karakter Yang Diharapkan  

Bekerjasama, keberanian, tanggungjawab. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Peristiwa menjelang proklamasi. 

2. Proses perumusan teks proklamasi. 

3. Contoh sikap menghargai jasa para pahlawan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan. 

F. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tugas individividu 

3. Diskusi kelompok 

4. Tanya jawab 

G. Model pembelajaran 

STAD (Student Teams Achivement Devision) 

H. Sumber dan media pebelajaran 

1. Sumber belajar 

Syamyiah, siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sulistioningsih, endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran 

a. Gambar tokoh pahlawan proklamasi 

b. Lembar kuis berupa Crossword Puzzle 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam Pembuka 

2. Berdoa 

3. Presensi  

4. Pengkondisian kelas dan siswa untuk belajar 

b. Kegiatan awal (10 menit) 
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1. Apersepsi  

Guru bertanya “anak-anak, apakah kalian tahu kapan Indonesia 

merdeka?” guru bertanya lagi”apakah diantara kalian ada yang tahu 

bunyi teks proklamasi? (Bertanya) 

Untuk memberi semangat siswa bersama guru menyanyikan lagu 17 

Agustus tahun 45 secara bersama-sama. 

2. Penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

c. Kegiatan Inti  (50menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan gambar pahlawan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan yang dipasang dipapan tulis. (Mengamati) 

2. Guru menggali pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab 

siswa dan guru untuk menyebutkan contoh sikap menghargai jasa para 

pahlawan dalam mempesiapkan kemerdekaan (Bertanya) 

3. Beberapa siswa ditunjuk untuk menyebutkan contoh sikap menghargai 

jasa para pahlawan dalam memepersiapkan kemerdekaan yang 

ditunjuk oleh guru. 

4. Guru menjelaskan cara meneladani sikap para pahlawan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Elaborasi  

1. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

2. Setiap kelompok mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik untuk 

menyebutkan contoh sikap menhargai jasa para pahlawan dalam 

mempesiapkan kemerdekaan dengan tepat. (menalar) 

3. Guru membimbing jalanya diskusi kelompok. 

4. Setiap kelompok memepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas, dan klompok lain menanggapi. (Menyajikan) 

5. Setiap siswa dalam kelompok menyelesaikan kuis tentang 

mendeskripsikan jalanya perumusan teks proklamasi dengan tepat. 
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6. Guru menskor kuis tersebut dan mencatat hasilnya. Hasil dari tes 

individu akan diakumulasikan untuk skor tim atau kelompok mereka. 

Konfirmasi   

1. Kelompok yang mendapatkan nilai skor rata-rata tim teringgi akan 

menerima penghargaan atau reward 

2. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

3. Siswa mendapat penguatan dari materi yang telah dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan mengenai peristiwa 

penting menjelang proklamasi 

2. Siswa mengerjakan evaluasi 

3. Sebagai tindak lanjut siswa diberi pekerjaan rumah dan memepelajari 

bab selanjutnya 

4. Siswa dan guru menutup pertemuan  

J. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes 

b. Bentuk Penilaian : Pilihan Ganda dan Isian (terlampir) 

c. Prosedur Penilaian : Proses dan Akhir 

d. Instrumen Penilaian : LKPD dan LTPD (terlampir) 

e. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Tidak Tertulis 
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Guru Kelas 

 

NIP.19661216 199303 2 003 

Semarang,   Februari 2014 

Observer 

 

NIM 1401410397 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Wates 01 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

A. Urutkanlah gambar berikut menjadi suatu peristiwa yang runtut serta berikan 

penjelasanyapada lembar jawab yang disediakan! 
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Lembar Tugas Peserta Didik 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Saat upacara proklamsi kemerdekaan Indonesia, sang merah putih dikibarkan 

oleh . . . 

a. Sayuti melik dan Suhut 

b. Suhud dan Sukarni 

c. Suhud dan Latief Hendraningrat 

d. Wikana dan Latief Hendraningrat 

2. Tokoh ynag mendesak Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah . . . 

a. Sukarni 

b. Rajiman Wedyodiningrat 

c. B.M Diah 

d. Chaerul Saleh 

3. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai 

.... 

a. keadilan  

b. kedamaian 

c. kemakmuran 

d. kemerdekaan 

4. Pada Tanggal 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan 

Dr.RadjimanWedyodiningrat menghadap Marsekal Terauchi di .... 

a. Jepang c. Singapura 

b. Malaysia d. Vietnam 

d. bekerja di pemerintahan 

5. Salah satu contoh sikap menghargai jasa para pahlawan adalah .... 

a. ikut berperang 

b. Tawuran  

c. Korupsi  

d. membantu yang membutuhkan 

Nama: 

No.absen: 
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6. Seorang pelajar berjuang meniru sifat seorang pahlawan dengan cara .... 

a. membersihkan kelas 

b. belajar dengan giat 

c. memberantas kebodohan 

d. bekerja dengan malas 

7. Teks proklamasi yang telah disetujui diketik oleh ... . 

a. Mohammad Hatta 

b. Sayuti Melik 

c. B. M. Diah 

d. S. Suhud 

8. Menjelang Proklamasi, Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman 

Wedyodiningrat pergi ke Dalat untuk menemui panglima tentara Jepang di 

Asia Tenggara, yaitu ... . 

a. Jenderal Terauchi c. Mayor Jenderal Nishimura 

b. Laksamana Maeda d. Shigetada Nishijima 

9. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilaksanakan di ... . 

a. kediaman Sukarno, Jalan Penggangsaan Timur 56 

b. kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 

c. Gedung Volksraad 

d. Lapangan Ikada Jakarta 

10. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus1945 

merupakan ... . 

a. pemenuhan janji Jepang 

b. pemberian Bangsa Belanda 

c. hasil perjuangan Bangsa Indonesia 

d. hadian yang diberikan Sekutu kepada Indonesia 
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1. Rumah yang dijadikan tempat untuk merumuskan teks proklamasi yaitu 

dirumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Rumah tersebut terletak dijalan . . 

. . 

2. Yang merencanakan untuk mengasingkan Ir. Soekarno dan hatta adalah dari 

golongan muda yang dipimpin oleh . . .  

3. Tujuan penculikan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta adalah agar tidak mendapat . . 

. 

4. Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu . . .  

5. Dari golongan tua yang memberitahukan kepada Soekarno-Hatta bahwa 

Jepang memang telah menyerah kepada sekutu adalah . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUIS Nama kelompok: 

Nama:  
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Lembar Jawab Kuis 

    4.F          

  1. I         L    

              

       2. C       

3. P              

              

              

              

              

              

  3. A            
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/ II  

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Standar Kompetensi : 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Indikator Bentuk soal Ranah Nomor soal Tingkat 

kesuaran 

1. Mengurutkan  

peristiwa penting 

menjelang 

proklamasi. 

2. Mejelaskan jalanya 

perumusan teks 

proklamasi. 

3. meneladani sikap 

menghargai jasa para 

pahlawan dalam 

mempesiapkan 

kemerdekaan. 

 

1. Pilihan 

ganda  

 

2. Esay  

 

C3 

(menganalisis) 

 

 

LKPD 

No.1 

 

 

Sulit  

 

C2 

(memahami) 

 

 

 

 

LTPD 

No. 

1,2,3,4,7,89,10 

dan 6  

Kuis 1-5 

 

Mudah  

 

 

 

 

A5 

(karakterisasi) 

 

 

 

 

 

LTPD 

No. 5,6 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah  
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Kunci jawaban LKPD 

Gambar 1: Pemanggilan Tokoh Indonesia ke Dalat, Vietnam 

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di 

Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa 

pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan 

proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara 

kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 24 Agustus. 

Gambar 2: Peristiwa Rengasdengklok 

Pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda yang dipelopori oleh 

Chaerul Saleh, Wikanadan Darwis menculik bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok dengan alas an agar kedua tokoh tersebut tidak mendapat 

pengaruh dari Jepang 

Gambar 3: Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda 

Yaitu rumah seorang perwira Jepang dengan jabatan Wakil Komandan 

Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Rumah tersebut terletak dijalan Imam Bonjol 

No.1 Jakarta Pusat. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat paling aman dari 

ancaman pemerintah militer untuk merumuskan teks proklamasi. 

Gambar 4: pembacaan teks proklamasi 

Hari Jumat tanggal17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, 

diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh 

Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. 

Gambar 5: pengibaran bendera sang merah putih 

Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno dilanjutkan denga 

pengibaran bendera sang merah putih yang di jahit oleh Ibu Fatmawati. Yang 

bertugas mengibarkan bendera sang merah putih adalah Latief Hendraningrat dan 

Soehoet. 
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Kunci jawaban LTPD 

1. C  6. B  

2. D  7. B 

3. D  8. A 

4. D  9. A 

5. D  10.C  

 

Kunci Jawaban KUIS 

1. Imam Bonjol 

2. Chaerul Saleh 

3. Pengaruh Jepang 

4. Fatmawati 

5. Ahmad Subarjo 

Pedoman Penskoran: 

A. LKPD  

N = B x  5 = 25 

B. LTPD 

N = B x 1 = 10 

C. KUIS 

N = B x 2 = 10 

 

Skor penilaian 

Nilai = Jumlah skor perolehan  x  100 

Skor maksimal 
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom di bawah ini sesuai keadaan yang diamati. 

No. 
Nama 

Kelompok 

Aspek Yang Diamati 

Keaktifan Kerjasama Ketepatan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.           

7.           

8.           

9.            

10.           

 

Deskriptor : 

1. Keaktifan 

a. Apabila semua anggota kelompok aktif   skor 3 

b. Apabila >50% anggota kelompok aktif   skor 2 

c. Apabila<50% anggota kelompok aktif   skor 1 

2. Kerjasama 

a Apabila semua anggota kelompok melakukan kerjasama dengan baik

 skor 3 

b Apabila >50% anggota kelompok bekerjasama dengan baik  skor 2 
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c Apabila >50% anggota kelompok tidak ikut kerjasama dengan baik skor 1 

3. Ketepatan 

a. Apabila mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang ditentukan skor 3 

b. Apabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu skor 2 

c. Apabila mengerjakan tugas tidak tepat waktu (belum selesai)skor 1 

 

Skor maksimal = 9 

Kriteria penilaian  

Skor yang diperoleh Nilai  Keterangan 

8≤ skor≤ 9 A Baik sekali 

5≤ skor <8 B Baik  

2 ≤ skor <5 C Cukup  

0≤skor≤2 D Kurang  
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Lembar Pengamatan Aspek Tujuan Karakteristik Yang Diharapkan 

Nama  : 

No. Absen :  

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuanyang 

sesuai dengan indikator pengamatan! 

1. Jika hanya satu deskriptor yang nampak maka beri 

tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 1. 

2. Jika dua deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 2. 

3. Jika tiga deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 3 

4. Jika empat deskriptor tampak  maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 4. 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Tingkat 

kemampuan 

Ket 

1 2 3 4 

2.  Kerja Sama 1. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompok. 

2. Siswa memberikan kontrisbusi 

pemecahan masalah kepada 

kelompok. 

3. Siswa membagi tugas dalam 

kelompok. 

4. Siswa bekerja sama menjawab 

pertanyaan pada saat 

presentasi. 

     

2 Keberanian 1. Siswa menyatakan pendapat. 

2. Siswa bertanya. 

3. Siswa memberi saran. 
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4. Siswa maju di depan kelas. 

3 Tanggung 

Jawab 

1. Siswa mengerjakan tugas 

individu. 

2. Siswa  mengerjakan 

tugaskelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

4. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

     

Jumlah      

Catatan 

 

 

 

Semarang,  Maret 2014  

Peneliti 

 

 

 

Jumlah skor Kualifikasi kinerja 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

6 ≤ skor < 9,5 Baik  

2,5 ≤ skor < 6 Cukup  

0 ≤ skor < 2,5 Kurang  
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MATERI PEMBELAJARAN 

A. Peristiwa Penting Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 

1. Pemanggilan Tokoh Indonesia ke Dalat, Vietnam 

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di 

Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa 

pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan 

proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara 

kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 24 Agustus. 

Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan 

Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena 

menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena 

Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari 

perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta 

menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. 

Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan 

proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang 

besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. 

Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan 

kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan 

proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang. 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Sutan 

Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio 

BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan 

muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak 

menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi 

akan dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. 
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2. Peristiwa Rengas dengklok 

Berita peristiwa pemboman kota Hirosima tanggal 6 agustus 1945 dan 

Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945, disusul menyerahkan Jepang kepada sekutu 

tanggal 14 Agustus 1945 meskipun ditutup-tutupi, pada akhirnya sampai juga 

ketelinga para pemuda melalui siaran radio BBC di Bandung. Hal ini memperkuat 

tekad para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah mendengar kekalahan Jepang tersebut, tanggal 15 Agustus 1945 

para pemuda berkumpul diruang belakang gedung Bakteriologi, Jalan 

Pegangsaan Timur no.13, Jakarta, dibawah pimpinan Chaerul Saleh.Pertemuan 

ini membahas kekalahan Jepang dan persiapan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Hasil keputusannya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 

masalah bangsa Indonesia sendiri yang tidak dapat digantungkan pada bangsa 

lain. Oleh karena itu proklamasi kemerdekaan harus dilakukan oleh bangsa 

Indonesia sendiri. 

Para pemuda segera mengirimkan utusan (Wikana dan Darwis) untuk 

menghadaap Ir. Soekarno dan Moh. Hatta guna menyampaikan hasil rapat 

tersebut. Namun kedua tokoh ini menolak gagasan pemuda tersebut dengan alasan 

Jepang masih bersenjata lengkap dan mempunyai tugas memelihara status quo 

sebelum pasukan sekutu datang ke Indonesia. Selain itu Soekarno-Hatta baru akan 

membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 16 

Agustus 1945. 

Wikana dan Darwis melaporkan hasil pembicaraan dengan Soekarno-Hatta 

kepada para pemuda yang telah berkumpul di Asrama Menteng 31 pada pukul 

24.00 wib. Para pemuda tersebut antara lain Chaerul Saleh, Yusuf Kunto, 

Surachmat, Johan Nur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, 

Kusnandar, Abdurrahman dan Dr. Muwardi.  

Setelah para pemuda mendengar hasil laporan tersebut, para pemuda 

merasa kecewa sehingga suasana rapat menjadi panas. Akhirnya diputuskan 

perlunya untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar kota yang jauh dari 

pengaruh Jepang. Persoalan Soekarno-Hatta selanjutnya diserahkan kepada 

Syudanco Singgih dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Syudanco Singgih didampingi Sukarni dan 

Yusuf Kunto. Menurut Singgih Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengasdengklok 

sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta dengan alasan: 

a. Rengasdengklok dilatar belakangi laut Jawa, sehingga jika ada serangan 

dari tentara Jepang dapat segera pergi melalui laut. 

b. Didaerah sekitar Rengasdengklok, di Purwakarta, Cilamaya (barat), 

Kedung Gedeh (selatan), dan Bekasi (Timur) telah siap pasukan Peta 

untuk menjaga segala kemungkinan. 

 

Setelah sampai di rengasdengklok, Soekarno-Hatta tetap tidak bersedia 

menyatakan kemerdekaan sebelum ada surat pernyataan resmi menyerah dari 

Jepang. Namun ditengah perdebatan itu, Ahmad Subarjo muncul dan 

memberitahukan kepada Soekarno-Hatta bahwa Jepang memang telah menyerah 

kepada sekutu. Mendengar kabar itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Selanjutnya, diadakan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad 

Subarjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa Soekarno-Hatta akan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. 

Setelah tercapai, pada sore harinya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta bersama 

Ahmad Subarjo dan Sudiro. 

3. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

Sekitar pukul 02.00 wib dini hari, soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Atas 

usaha Ahmad Subarjo diperoleh sebuah tempat, yaitu dirumah Laksamana Muda 

Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang dengan jabatan Wakil Komandan 

Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Rumah tersebut terletak dijalan Imam Bonjol 

No.1 Jakarta Pusat. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat paling aman dari 

ancaman pemerintah militer. 

Sebelum Soekarno-Hatta merumuskan teks Proklamasi, ia menghadap 

dulu Jendral Nishimura yang menyatakan bahwa Jepang tetap akan 

mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Soekarno-Hatta akhirnya 

memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur 
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tangan Jepang. Mereka kemudian menuju rumah laksamana Muda Tadashi 

Maeda. Disana ternyata telah berkumpul para pemuda dan beberapa tokoh PPKI. 

Ketika para pemimpin nasional sedang merumuskan teks proklamasi. Laksamana 

muda Tadashi Maeda mengundurkan diri dan pergi keruang tidurnya. Sementara 

itu datang orang kepercayaan Nishimura, yaitu Miyosi bersama Sukarni, Sudiro 

dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno-Hatta dan ahmad Subarjo merumuskan 

naskah teks proklamasi. 

4. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi 

Sesuai janji Ahmad Soebarjo, esok harinya Jumat 17 Agustus 1945 di 

Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diadakan upacara bendera dan pembacaan 

teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Acara dimulai pada pukul 

10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato 

singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu 

Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota 

Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor. Pada awalnya Trimurti 

diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan 

bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah 

Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas 

tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera 

Merah Putih ( Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari 

sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Soekarno Moh. Hatta 

Radjiman Widyodiningrat Soepomo 
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Fatmawati 
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LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN STAD 

1. Tahap 1: Pengajaran 

Pada tahap pengajaran, guru menyajikan materi pelajaran, pada tahap ini 

siswa harus diajarkan tentang apa yang akan mereka pelajarai dan mengapa 

pelajaran tersebut penting. 

2. Tahap 2: Tim Studi 

Pada tahap ini, para anggota kelompok bekerja secara kooperatif untuk 

mneyelesaikan lembar kerja dan lembar jawaban yang telah disediakan oleh guru. 

3. Tahap 3: Tes 

Pada tahap ujian, setiap individu menyelesaikan kuis. Guru menskor kuis 

tersebut dan mencacat perolehan hasilnya saat itu serta hasil kuis pada pertemuan 

sebelumnya. Hasil dari tes individu akan diakumulasikan untuk skor tim mereka. 

4. Tahap 4: Rekognisi 

Setiap tim menerima penghargaan atau rewardbergantung pada nilai skor 

rata-rata tim.  
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LAMPIRAN 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN II 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester  : V/ II 

Alokasi waktu  : 2jp x 35 menit 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

Kompetensi 

dasar 

Indikator  Kegiatan pembelajaran Alokas waktu Sumber dan media penilaian 

2.2. menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

1. Menjelaskan 

peristiwa 

kekalahan Jepang 

terhadap sekutu. 

2. Menyebutkan 

usaha-usaha dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

3. Membedakan 

peran dari 

1. Guru melakukan apersepsi 

dengan memunculkan 

masalah yang harus 

dipecahkan siswa. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru memotivasi siswa. 

4. Siswa memperhatikan 

gamabar tentang pengeboman 

di kota Hirosima dan 

2jpx35 menit Media 

pembelajaran: 

1. Gambar 

pengeboman di 

kota Nagasaki dan 

Hirosima 

2. Kertas berwarna 

3. Spidol 

4. Papan diskusi 

1. Tes 

tertulis 

2. Penialai

n proses 
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BPUPKI dan 

PPKI dalam usaha 

mempersiapkan  

4. Membuat struktur 

organisasi PPKI. 

 

Nagasaki. 

5. Guru menggali pengetahuan 

siswa dengan dengan 

melakukan Tanya jawab siswa 

dan guru tentang sebab-sebab 

Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada sekutu. 

6. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru tentang 

peristiwa kekalahan Jepang 

terhadap sekutu. 

7. Siswa dibentuk kelompok 

secara heterogen berjumlah 4-

5 siswa. 

8. Setiap kelompok diberikan 

beberapa masalah untuk 

dipecahkan secara kelompok 

berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik tentang peran dari 

Sumber 

pembelajaran: 

1. Standar isi KTSP  

SD-MI 

2. Syamyiah, siti, 

dkk. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

3. Sulistioningsih, 

endang dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 
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BPUPKI dan PPKI dalam 

usaha mempersiapkan  

9. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi. 

10. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

yang sesuai, untuk mendapat 

penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

11. Sitiap kelompok 

merencanakan dan 

menyiapkan karya yang 

berupa struktur organisasi 

BPUPKI dan PPKI. 

12. Setiap kelompok 

memepresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan 

kelas dan menempelkan hasil 

karyanya di papan yang 

Pendidikan 

Nasional. 
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disediakan. 

13. Kelompok  terbaik akan 

menerima penghargaan atau 

reward. 

14. Guru melakukan refleksi 

terhadap proses pembelajaran. 

15. Siswa mendapat penguatan 

dari materi yang telah 

dipelajari. 

16. Siswa bersama guru 

melakukan kesimpulan 

mengenai usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

17. Siswa mengerjakan evaluasi 

18. Guru dan siswa menutup 

pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 PERTEMUAN 1 

  

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  V / II  

 Materi Pokok / Topik : Usaha mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

 

A. Standar Kompetensi 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator  

1. Menjelaskan peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. 

2. Menyebutkan usaha-usaha dalam persiapan kemerdekaan 

3. Membedakan peran dari BPUPKI dan PPKI dalam usaha mempersiapkan . 

4. Membuat struktur organisasi PPKI. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memeperhatikan penjelasan guru, menjelaskan peristiwa 

kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan tepat. (kognitif C2) 

2. Melalui kuis yang diberikan, siswa dapat menyebutkan usaha-usaha dalam 

persiapan kemerdekaan dengan tepat. (kognitif C1) 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan peran dari BPUPKI 

dan PPKI dalam usaha mempersiapkan dengan tepat. (kognitif C3) 

4. Melalui kerja kelompok, siswa dapat Membuat karya sebuah struktur 

organisasi PPKI. (kognitif C6, Psikomotor) 
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Nilai Karakter Yang Diharapkan  

Kerjasama, keberanian, tdan tanggungjawab 

E. Materi Pembelajaran 

1. Peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. 

2. Pembentukan BPUPKI dan PPKI 

3. Peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. 

F. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tugas individividu 

3. Diskusi kelompok 

4. Tanya jawab 

G. Model pembelajaran 

PBL (Problem Based Learning) 

H. Sumber dan media pebelajaran 

1. Sumber belajar 

Syamyiah, siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sulistioningsih, endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran 

a. Gambar pengeboman di kota Nagasaki dan Hirosima 

b. Kertas berwarna 

c. Spidol 

d. Papan diskusi 

 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam Pembuka 

2. Berdoa 

3. Presensi  

4. Pengkondisian kelas dan siswa untuk belajar 
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b. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Apersepsi Guru memunculkan masalah untuk mengarahkan siswa 

materi yang akan dijarkan “anak-anak, apakah kalian mengetahui 

kenapa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa Syarat?” (Bertanya) 

2. Penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan serius. 

c. Kegiatan Inti  (50menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan gamabar tentang pengeboman di kota Hirosima 

dan Nagasaki. (Mengamati) 

2. Guru menggali pengetahuan siswa dengan dengan melakukan Tanya 

jawab siswa dan guru tentang sebab-sebab Jepang menyerah tanpa 

syarat kepada sekutu. (Bertanya) 

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang peristiwa 

kekalahan Jepang terhadap sekutu. (Mengamati) 

Elaborasi  

1. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

2. Setiap kelompok diberikan beberapa masalah untuk dipecahkan 

secara kelompok berupa Lembar Kerja Peserta Didik tentang peran 

dari BPUPKI dan PPKI dalam usaha mempersiapkan. (Menalar) 

3. Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

4. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah.(Menalar) 

5. Sitiap kelompok merencanakan dan menyiapkan karya yang berupa 

struktur organisasi PPKI. (Mencoba) 

6. Setiap kelompok memepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas dan menempelkan hasil karyanya di papan diskusi. 

Konfirmasi  

1. Kelompok  terbaik akan menerima penghargaan atau reward. 

2. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

3. Siswa mendapat penguatan dari materi yang telah dipelajari. 
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d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan mengenai usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Siswa mengerjakan evaluasi 

3. Sebagai tindak lanjut siswa diberi pekerjaan rumah dan memepelajari 

bab selanjutnya 

4. Siswa dan guru menutup pertemuan  

J. Penilaian 

a. Teknik Penilaian  : Tes dan non tes 

b. Bentuk Penilaian  : Pilihan Ganda dan Isian (terlampir) 

c. Prosedur Penilaian : Proses dan Akhir 

d. Instrumen Penilaian : LKPD dan LTPD (terlampir) 

e. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Tidak Tertulis 

 

Guru Kelas 

NIP.19661216 199303 2 003 

Semarang,   Februari 2014 

Peneliti  

 

NIM 1401410397 

 

NIM 1401410397 

  

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Wates 01 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

A. Diskusikanlah dan Jawablah pertanyaan berikut bersama dengan 

kelompokmu! 

1. BPUPKI menggelar sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1995 

yang menyepakati bentuk negara republik dengan kepala Negara dan 

kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Dalam rapat ini juga 

dibahas dasar negara republik Indonesia serta mengenai pembentukan 

sebuah panitia yang disebut Panitia Sembilan. Sebutkan nama panitia 

Sembilan tersebut! 

2. Pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh 

golongan muda dibawa ke Rengasdengklok, tujuanya adalah. . .  

3. Pada saat posisi Jepang semakin terdesak karena kekalahanya dengan 

sekutu. Langkah apa yang diambil jepang terhadap Indonesia? 

4. Jelaskan perbedaan peran BPUKI dan PPKI? 

5. Buatlah hasil karya yang menarik tentang struktur PPKI pada kertas yang 

disediakan! 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Nama anggota: 
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Lembar Tugas Peserta Didik 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi 

kemerdekaan di kemudian hari adalah ... . 

a. agar rakyat Indonesia bahagia 

b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapipenyerbu 

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 

d. agar rakyat berterimakasih pada Jepang 

2. Menjelang Indonesia merdeka, yang menjadi panglima tentaraJepang di Asia 

Tenggara adalah ... . 

a. Jenderal Terauchi 

b. Laksamana Maeda 

c. Mayor Jenderal Nishimura 

d. Shigetada Nishijima 

3. Alasan para pemimpin Indonesia mau bekerja sama dengan Jepang padamasa 

pendudukan Jepang adalah .... 

a. agar memperoleh bantuan dari Jepang 

b. rasa kebencian mereka terhadap Belanda 

c. memanfaatkan kerja sama untuk mencapai kemerdekaan 

d. agar mereka tetap diakui sebagai pemimpin bangsa Indonesia 

4. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan 

setelah ... . 

a. bangsa Indonesia mandiri 

b. tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya 

c. bangsa Indonesia membantu melawan Sekutu 

d. BPUPKI selesai melakukan tugasnya 

Nama: 

 No.absen: 
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5. Setelah sutan Syahrir mendengar kabar kekalahan jepang, tindakan beliau 

adalah . . . 

a. Menyebarkanya keseluruh Indonesia 

b. Membujuk Soekarno untuk segera memeproklamasikan kemerdekaan. 

c. Bersama golongan muda memproklamasikan kemerdekaan. 

d. Menyerang tentara jepang. 

6. Arti dari istilah vacuum of power adalah . . .  

a. Kekosongan pemerintah 

b. Kekosongan kekuasaan 

c. Berhenti berkuas 

d. Kekuasaan yang hampa 

7.  Orang Indonesia yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang adalah .... 

a. Ir Soekarno 

b. Moh Hatta 

c. Sutan Syahrir 

d. Dr. Rajiman Widyoningrat 

8.  

 

 

 

Dari tabel di atas yang menjadi utusan dalam membicarakan penyerahan 

kemerdekaan Indonesia dari Jepang di Dallat ialah .... 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 3 

c. 1, 3, dan 5 

d. 2, 4, dan 5 

9. Dalam keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, untuk sementarapresiden 

akan dibantu .... 

a. MPR c. Komite Nasional 

b. PPKI    d. KNIP 
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10. Nama pancasila yang digunakan untuk dasar negaradigunakan dan diusulkan 

oleh. . .  

a. Ir. Soekarno 

b. Ahmad soebarjo 

c. Supomo 

d. Muh. Yamin 
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/ II  

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Standar Kompetensi : 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Indikator 
Bentuk 

soal 
Ranah Nomor soal 

Taraf 

kesukaran 

1. Menjelaskan 

peristiwa kekalahan 

Jepang terhadap 

sekutu. 

2. Menyebutkan usaha-

usaha dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

3. Membedakan peran 

dari BPUPKI dan 

PPKI dalam usaha 

mempersiapkan . 

4. Membuat struktur 

PPKI 

 

 

1. Pilihan 

ganda  

 

2. Esay  

 

C2 

(memahami) 

 

 

LTPD  

No. 1,2,3, 

dan 4. 

LKPD 

2 dan 4 

Mudah  

 

 

Sulit  

 

C1 

(mengingat) 

 

 

 

LTPD 

No. 5,6,7,8,9, 

dan 10. 

 

 

Mudah  

 

C3 

(menganalisis) 

 

LKPD 

No.1 dan 3 

 

 

Sulit  

C6  

(kreasi) 

LKPD 

No.5 

 

Sedang  
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Kunci jawaban LKPD 

1. Adapun anggota panitia sembilan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Ir. Soekarno (ketua) 

2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) 

3. Mr. Ahmad Soebarjo 

4. Abdul Kahar Muzakir 

5. Abikusno Cokrosuyoso 

6. K.H. Wahid Hasyim 

7. Mohammad Yamin 

8. Mr. A.A. Maramis 

9. Haji Agus Salim 

2. Agar tidak mendapat pengauruh dari jepang 

3. Sidang yang pertama membahas  tentang dasar Negara 

Sidang yeng ke dua membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, 

kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan 

keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran 

4. menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia 

5. peran BPUPKI adalah BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan 

menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. 

Sedangkan (PPKI) bertugas untuk  mempersiapkan segala sesuatu yang 

menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. 

 

Kunci jawaban LTPD 

1. B  6. B 

2. A  7. C 

3. C  8. A 

4. B  9. C 

5. A   10. A 
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PEDOMAN PENSKORAN 

A. LKPD  

N = B x  1 = 10 

B. LTPD 

N = B x 5 = 25 

Penilaian: 

 

 

 

 

Keterangan : 

          Akhir 

∑ X = jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

N     = jumlah keseluruhan skor 
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom di bawah ini sesuai keadaan yang diamati. 

No. 
Nama 

Kelompok 

Aspek Yang Diamati 

Keaktifan Kerjasama Ketepatan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.           

6.           

7.           

 

Deskriptor : 

1. Keaktifan 

a. Apabila semua anggota kelompok aktif   skor 3 

b. Apabila >50% anggota kelompok aktif   skor 2 

c. Apabila<50% anggota kelompok aktif   skor 1 

2. Kerjasama 

a Apabila semua anggota kelompok melakukan kerjasama dengan bai 

skor 3 

b Apabila >50% anggota kelompok bekerjasama dengan baik skor 2 

c Apabila >50% anggota kelompok tidak ikut kerjasama dengan 

baikskor 1 

3. Ketepatan 
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a. Apabila mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang ditentukan 

skor 3 

b. Apabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu skor 2 

c. Apabila mengerjakan tugas tidak tepat waktu (belum selesai) skor 1 

 

Skor maksimal = 9 

Kriteria penilaian  

Skor yang diperoleh Nilai  Keterangan 

8≤ skor≤ 9 A Baik sekali 

5≤ skor <8 B Baik  

2 ≤ skor <5 C Cukup  

0≤skor≤2 D Kurang  
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Lembar Pengamatan Aspek Tujuan Karakteristik Yang 

Diharapkan 

Nama  : 

No. Absen :  

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuanyang 

sesuai dengan indikator pengamatan! 

1. Jika hanya satu deskriptor yang nampak maka beri 

tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 1. 

2. Jika dua deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 2. 

3. Jika tiga deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 3 

4. Jika empat deskriptor tampak  maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 4. 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Tingkat 

kemampuan 

Ket 

1 2 3 4 

1.  Kerja Sama 1. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompok. 

2. Siswa memberikan kontrisbusi 

pemecahan masalah kepada 

kelompok. 

3. Siswa membagi tugas dalam 

kelompok. 

4. Siswa bekerja sama menjawab 

pertanyaan pada saat 

presentasi. 

     

2 Keberanian 1. Siswa menyatakan pendapat. 

2. Siswa bertanya. 
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3. Siswa memberi saran. 

4. Siswa maju di depan kelas. 

3 Tanggung 

Jawab 

1. Siswa mengerjakan tugas 

individu. 

2. Siswa  mengerjakan 

tugaskelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

4. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

     

Jumlah      

Catatan 

 

 

Semarang,  Maret 2014 

Peneliti 

 

 

Jumlah skor Kualifikasi kinerja 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

6 ≤ skor < 9,5 Baik  

2,5 ≤ skor < 6 Cukup  

0 ≤ skor < 2,5 Kurang  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester  : V/ II 

Alokasi waktu  : 2jp x 35 menit 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan pembelajaran 

Alokasi 

waktu 
Media/sumber penilaian 

 

2.2. menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

1. Menjelaskan 

pentingnya 

merumuskan 

dasar negara 

2. Menjelaskan 

proses 

perumusan dasar 

negara 

3. Membandingkan 

perbedaan 

1. Guru melakukan apersepsi dengan 

memunculkan masalah sebagai awal 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru memotivasi siswa untuk belajar. 

4. Siswa memperhatikan gambar 

lambang Negara yang dipasang 

dipapan tulis. 

5. Guru menggali pengetahuan siswa 

2jp x 35 

menit. 

Media :  

1. Gambar 

lambang 

dasar 

Negara/panc

asila 

2. Kertas 

Bufalo 

warna 

3. Spidol 

 

Tes tertulis 

Penilaian 

proses 
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rumusan dasar 

Negara dalam 

piagam Jakarta 

dan Pancasila. 

4. Membuat karya 

tentang bunyi 

dasar Negara. 

 

 

dengan dengan melakukan Tanya 

jawab tentang pentingnya perumusan 

dasar Negara. 

6. Siswa diminta untuk membacakan 

pancasila bersama-sama. 

7. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru tentang proses perumusan dasar 

Negara dari bagan gambar yang 

dipasang di papan tulis. 

8. Siswa dibentuk kelompok secara 

heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

9. Setiap kelompok diberikan beberapa 

masalah untuk dipecahkan secara 

kelompok berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik tentang perbedaan 

antara rumusan piagam Jakarta dengan 

perumusan pancasila. 

10. Guru membimbing jalanya diskusi 

kelompok. 

4. Papan 

diskusi 

 

Sumber: 

1. Standar Isi 

SD-MI 

2. Syamyiah, 

siti, dkk. 

2008. Ilmu 

Pengetahu

an Sosial 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departeme

nPendidika

n Nasional. 

3. Sulistionin

gsih, 
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11. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

untuk mendapat penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

12. Setiap kelompok merencanakan dan 

menyiapkan karya yang berupa bunyi  

rumusan Piagam Jakarta dan Pancasila 

13. Setiap kelompok memepresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

dan menempelkan hasil karyanya di 

papan diskusi. 

14. Kelompok terbaik mendapatkan 

penghargaan atau Reward 

15. Guru dan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

16. Siswa mengerjakan evaluasi. 

17. Guru dan siswa menutup 

pembelajaran. 

endang 

dkk. 2008. 

Ilmu 

Pengetahu

an Sosial 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departeme

nPendidika

n Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

PERTEMUAN II 

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  V / II  

 Materi Pokok / Topik : Perumusan dasar negara 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

 

A. Standar Kompetensi 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

C. Indikator  

1. Menjelaskan pentingnya merumuskan dasar negara 

2. Menjelaskan proses perumusan dasar negara 

3. Membandingkan perbedan rumusan dasar Negara dalam piagam Jakarta dan 

Pancasila. 

4. Membuat karya tentang bunyi dasar Negara. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui Tanya jawab tentang pentingnya merumuskan dasar Negara, siswa dapat 

menjelaskan pentingnya perumusan dasar Negara dengan tepat. (Kognitif C2) 

2. Melalui pengamatan gambar tentang perumusan dasar negara, siswa dapat 

menjelaskan proses perumusan dasar Negara dengan tepat.(kognitif C2) 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat membandingkan perbedan rumusan dasar 

Negara dalam piagam Jakarta dan Pancasila dengan tepat.(kognitif C3) 

4. Melalui kerja kelompok membuat karya bunyi dasar naegara, siswa dapat membuat 

karya bunyi dasar Negara dengan tepat. (kognitif C6. Psikomotor) 
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Nilai Karakter Yang Diharapkan  

Kerjasama,  

Keberanian  

Tanggungjawab. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Perlunya merumuskan dasar negara 

2. Proses perumusan dasar negara 

3. Perbedaan rusan dasar Negara dalam piagam Jakarta dan pancasila. 

F. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tugas individividu 

3. Diskusi kelompok 

4. Tanya jawab 

G. Model pembelajaran 

PBL (Problem Based Learning) 

H. Sumber dan media pebelajaran 

1. Sumber belajar 

Syamyiah, siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sulistioningsih, endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran 

a. Gambar lambang dasar Negara/pancasila 

b. Kertas buffalo warna 

c. Papan diskusi 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam Pembuka 

2. Berdoa 

3. Presensi  

4. Pengkondisian kelas dan siswa untuk belajar 
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b. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi  

Siswa bersama guru menyanyikan lagu garuda pancasila, Guru 

bertanya “anak-anak, apakah kalian mengetahui apa lambang Negara 

kita?” Guru memunculkan masalah untuk mengarahkan siswa materi 

yang akan dijarkan”bagaimana perumusannya sehingga tercipta 

lambang Negara pancasila?” “siapasajakah yang berperan dalam 

perumusan dasar Negara kita? (Bertanya) 

2. Penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

c. Kegiatan Inti  (50menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan gambar lambang Negara yang dipasang dipapan 

tulis. (mengamati) 

2. Guru menggali pengetahuan siswa dengan dengan melakukan Tanya 

jawab siswa dan guru tentang pentingnya perumusan dasar Negara. 

(Bertanya) 

3. Siswa diminta untuk membacakan pancasila bersama-sama.(Mencoba) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang proses perumusan 

dasar Negara dari bagan gambar yang dipasang di papan tulis. 

(Mengamati) 

Elaborasi  

1. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

2. Setiap kelompok diberikan beberapa masalah untuk dipecahkan secara 

kelompok berupa Lembar Kerja Peserta Didik tentang perbedaan 

antara rumusan piagam Jakarta dengan perumusan pancasila.(Menalar) 

3. Guru membimbing jalanya diskusi kelompok. 

4. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah.(Menalar) 
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5. Setiap kelompok merencanakan dan menyiapkan karya yang berupa 

bunyi  rumusan Piagam Jakarta dan Pancasila. (Mencoba) 

6. Setiap kelompok memepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas dan menempelkan hasil karyanya di papan diskusi yang 

disediakan. 

Konfirmasi  

1. Kelompok terbaik akan menerima penghargaan atau reward 

2. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

3. Siswa mendapat penguatan dari materi yang telah dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan mengenai perumusan 

dasar negera. 

2. Siswa mengerjakan evaluasi 

3. Sebagai tindak lanjut siswa diberi pekerjaan rumah dan memepelajari 

bab selanjutnya 

4. Siswa dan guru menutup pertemuan  

J. Penilaian 

a. Teknik Penilaian  : Tes dan non tes 

b. Bentuk Penilaian  : Pilihan Ganda dan Isian (terlampir) 

c. Prosedur Penilaian : Proses dan Akhir 

d. Instrumen Penilaian : LKPD dan LTPD (terlampir) 

e. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Tidak Tertulis 
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Guru Kelas 

NIP.19661216 199303 2 003 

Semarang,   Maret 2014 

Peneliti  

 

NIM 1401410397 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Wates 01 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

A. Diskusikanlah dan Jawablah pertanyaan berikut bersama dengan 

kelompokmu! 

1. Sebutkan lima rancangan dasar Negara yang diajukan oleh Muhammad 

Yamin! 

2. Sebutkan 5 rancangan yang dasar Negara yang diusulkan oleh 

Ir.Soekarno! 

3. Setujukah kalian dengan perubahan kata-kata dalam Piagam Jakarta 

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya,” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”? berikan alasanya! 

4. Buatlah hasil karya tentang bunyi Pancasila atau piagam jakarta dengan 

menarik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kelompok: 

Nama anggota: 
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LEMBAR HASIL KARYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan secara kelompok! 

Tulislah bunyi Pancasila! 

 ...............................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Nama kelompok: 

Nama anggota: 
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Diskusikan secara kelompok tentang bunyi piagam Jakarta! 

Carilah sumber yang relevan untuk menjawab masalah tersebut! 

BUNYI PIAGAM JAKARTA 

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 

Nama kelompok: 

Nama anggota: 
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Lembar Tugas Peserta Didik 

1. Salh satu hasil sidang panitia Sembilan yaitu . . . 

e. Mengusulkan dasar Negara 

f. Menetapkan undang-undang  dasar Negara 

g. Merumuskan piagam Jakarta 

h. Merumuskan pancasila 

2. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo c. Muhammad Yamin 

b. Sukarno d. Supomo 

3. Dokuritsu junbi Cosakai adalah nama lain dari . . .  

e. BPUPKI 

f. PETA 

g. PPKI 

h. PNI 

4. Dibawah ini yangtermasuk gagasan supomo yang diusulkan pada tanggal 31 

Mei 1945 adalah. . . 

e. Ketuhanan yang maha esa 

f. Peri kerakyatan 

g. Keadilan sosial 

h. Kebangsaan Indonesia 

5. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo     c. Muhammad Yamin 

b. Mohammad Hatta  d. Wachid Hasyim 

6. Panitia Sembilan berhasil menyusun asas dan tujuan Indonesia merdeka yang 

tercantum di dalam . . .  

e. PPKI 

f. Piagam Jakarta 

g. Pancasila 

h. undang-undang 

7. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dirumuskan oleh ... . 
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a. BPUPKI c. PPKI 

b. Panitia Kecil d. Panitia Sembilan 

8. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak . . . kali. 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

9. Tokoh yang berperan penting dalam penyusunan UUD 1945 ialah .... 

a. Prof. Dr. Supomo, S.H c. Sukami 

b. Sayuti Melik d. Mr. Ahmad Subarjo 

10. 1) Perikebangsaan, 

2) Perikemanusiaan, 

3) Periketuhanan, 

4) Perikerakyatan, 

5) Kesejahteraan Rakyat. 

Rancangan diatas merupakan ide dari tokoh . . . . 

e. Muhammad Yamin 

f. Prof.Dr. Soepomo 

g. Ir. Soekarno 

h. Moh.Hatta 
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/ II  

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Standar Kompetensi : 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

 

 

Indikator 
Bentuk 

soal 
Ranah Nomor soal 

Taraf 

kesukaran 

1. Menjelaskan 

pentingnya 

merumuskan dasar 

negara 

2. Menjelaskan proses 

perumusan dasar 

negara 

3. Membandingkan 

perbedan rumusan 

dasar Negara dalam 

piagam Jakarta dan 

Pancasila 

4. Membuat karya 

tentang bunyi dasar 

Negara 

 

1. Piliha

n 

ganda  

 

2. Esay  

 

C1 

(mengingat) 

 

 

 

LTPD 

No. 1-10 

 

 

 

Mudah 

 

C2 

(memahami) 

 

 

 

 

Kuis  

No.1-5 

 

 

Sedang  

 

C3 

(menganalisis) 

 

 

 

 

C6 

(menciptakan) 

 

LKPD 

No.1 dan 2 

 

No. 3 

 

 

LKPD 

No. 4 

 

 

Sedang  

 

Sulit  

 

 

 

Sedang  
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Kunci jawaban LKPD 

1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas dasar 

Negara Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

e. Kesejahteraan yang berkebudayaan. 

2. Konsep dasar Negara yang diusulkan oleh Ir.Soekarno antara lain:  

a. Kebangsaan Indonesia 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan 

c. Mufakat atau demokrasi 

d. Kesejahteraan sosial 

e. Ketuhanan Yang Maha Easa 

3. setuju karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, bukan 

hanya agama islam, sehingga perubahan kata ketuhanan Yang Maha Esa 

sangat tepat. 

4. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu berbunyi: 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sedangkan pada rumusan Pancasila yaitu : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 
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5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Kunci jawaban LTPD 

6. B  6. D  

7. A  7. A  

8. A  8. B  

9. B  9. A  

10. D  10. C  

 

Pedoman Penskoran 

 

G. LKPD  

N = B x  5 = 20 

H. LTPD 

N = B x 1 = 10 

 

 

Skor penilaian 

Nilai = Jumlah skor perolehan  x  100 

Skor maksimal 
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom di bawah ini sesuai keadaan yang diamati. 

No. 
Nama 

Kelompok 

Aspek Yang Diamati 

Keaktifan Kerjasama Ketepatan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.           

7.           

 

Deskriptor : 

1. Keaktifan 

a. Apabila semua anggota kelompok aktif   skor 3 

b. Apabila >50% anggota kelompok aktif   skor 2 

c. Apabila<50% anggota kelompok aktif   skor 1 

2. Kerjasama 

a Apabila semua anggota kelompok melakukan kerjasama dengan bai 

skor 3 

b Apabila >50% anggota kelompok bekerjasama dengan baik skor 2 

c Apabila >50% anggota kelompok tidak ikut kerjasama dengan 

baikskor 1 

3. Ketepatan 
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a. Apabila mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang ditentukan 

skor 3 

b. Apabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu skor 2 

c. Apabila mengerjakan tugas tidak tepat waktu (belum selesai) skor 1 

 

Skor maksimal = 9 

Kriteria penilaian  

Skor yang diperoleh Nilai  Keterangan 

8≤ skor≤ 9 A Baik sekali 

5≤ skor <8 B Baik  

2 ≤ skor <5 C Cukup  

0≤skor≤2 D Kurang  
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Lembar Pengamatan Aspek Tujuan Karakteristik Yang 

Diharapkan 

Nama  : 

No. Absen :  

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuanyang 

sesuai dengan indikator pengamatan! 

1. Jika hanya satu deskriptor yang nampak maka beri 

tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 1. 

2. Jika dua deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 2. 

3. Jika tiga deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 3 

4. Jika empat deskriptor tampak  maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 4. 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Tingkat 

kemampuan 

Ket 

1 2 3 4 

3.  Kerja Sama 1. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompok. 

2. Siswa memberikan kontrisbusi 

pemecahan masalah kepada 

kelompok. 

3. Siswa membagi tugas dalam 

kelompok. 

4. Siswa bekerja sama menjawab 

pertanyaan pada saat 

presentasi. 

     

2 Keberanian 1. Siswa menyatakan pendapat. 

2. Siswa bertanya. 
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3. Siswa memberi saran. 

4. Siswa maju di depan kelas. 

3 Tanggung 

Jawab 

1. Siswa mengerjakan tugas 

individu. 

2. Siswa  mengerjakan 

tugaskelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

4. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

     

Jumlah      

Catatan 

 

 

      Semarang,  Maret 2014 

       Peneliti  

 

 

 

        

Jumlah skor Kualifikasi kinerja 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

6 ≤ skor < 9,5 Baik  

2,5 ≤ skor < 6 Cukup  

0 ≤ skor < 2,5 Kurang  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester  : V/ II 

Alokasi waktu  : 2jp x 35 menit 

Standar Kompetensi :  

3. Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesi 

Kompetensi dasar  Indicator  Kegiatan pembelajaran Media  penelaian 

2.2. menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

1. Mengurutkan  

peristiwa penting 

menjelang 

proklamasi. 

2. Mendeskripsikan 

jalanya perumusan 

teks proklamasi. 

3. Menyebutkan 

contoh sikap 

menghargai jasa 

para pahlawan 

1. Guru malakukan Apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa. 

3. Siswa memperhatikan gambar 

pahlawan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan yang dipasang dipapan 

tulis. 

4. Guru menggali pengetahuan siswa 

dengan melakukan tanya jawab siswa 

dan guru untuk menyebutkan contoh 

sikap menghargai jasa para pahlawan 

Media:  

1. gambar tokoh  

persiapan 

kemerdekaan 

2. Keras warna 

3. Spidol 

4. Papan diskusi 

 

Sumber: 

1. Standar isi SD-MI 

2. Syamyiah, siti, 

Tes tertulis 

Penilaian proses 
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dalam 

mempesiapkan 

kemerdekaan. 

 

dalam mempesiapkan kemerdekaan. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang jalanya perumusan teks 

proklamasi. 

6. Siswa dibentuk kelompok secara 

heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

7. Setiap kelompok diberikan beberapa 

masalah untuk dipecahkan secara 

kelompok berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik tentang peristiwa 

penting menjelang proklamasi. 

8. Guru membimbing jalanya diskusi 

kelompok. 

9. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

untuk mendapat penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

10. Setiap kelompok merencanakan dan 

menyiapkan karya mengurutkan 

dkk. 2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

DepartemenPendid

ikan Nasional. 

3. Sulistioningsih, 

endang dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

DepartemenPendid

ikan Nasional. 
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gambar sesuai dengan peristiwa 

menjelang proklamasi 

11. Setiap kelompok memepresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas, 

dan klompok lain menanggapi. 

12. Guru melakukan refleksi terhadap 

proses pembelajaran. 

13. Siswa mendapat penguatan dari 

materi yang telah dipelajari. 

14. Siswa bersama guru melakukan 

kesimpulan mengenai peristiwa 

menjelang proklamasi 

15. Siswa mengerjakan evaluasi 

16. Sebagai tindak lanjut siswa diberi 

pekerjaan rumah dan memepelajari 

bab selanjutnya 

17. Siswa dan guru menutup pertemuan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

PERTEMUAN III 

  

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  V / II  

 Materi Pokok / Topik : Peristwa penting menjelang 

proklamasi 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit   

 

A. Standar Kompetensi 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam 

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar  

2.2. menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

C. Indikator  

1. Mengurutkan  peristiwa penting menjelang proklamasi. 

2. Mendeskripsikan jalanya perumusan teks proklamasi. 

3. Menyebutkan contoh sikap menghargai jasa para pahlawan dalam 

mempesiapkan kemerdekaan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelompok tentang peristwa penting menjelang proklamasi, 

siswa dapat mengurutkan peristwa menjelang proklamasi dengan tepat. 

(kognitif C3) 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mendeskripsikan 

jalanya perumusan teks proklamasi dengan tepat. (kognitif C2) 

3. Melalui Tanya jawab Guru dan siswa tentang siswa dapat menyebutkan 

contoh sikap menghargai jasa para pahlawan dalam mempesiapkan 

kemerdekaan dengan tepat. (kognitif C1) 
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Nilai Karakter Yang Diharapkan  

Kerjasama 

Keberanian 

Tanggungjawab. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Peristiwa menjelang proklamasi. 

2. Proses perumusan teks proklamasi. 

3. Contoh sikap menghargai jasa para pahlawan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan. 

F. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tugas individividu 

3. Diskusi kelompok 

4. Tanya jawab 

G. Model pembelajaran 

PBL (Problem Based Learning) 

H. Sumber dan media pebelajaran 

1. Sumber belajar 

Syamyiah, siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sulistioningsih, endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media pembelajaran 

1. Gambar tokoh pahlawan proklamasi 

2. Kertas manila 

3. Spidol  

4. Papan diskusi 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam Pembuka 

2. Berdoa 
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3. Presensi  

4. Pengkondisian kelas dan siswa untuk belajar 

b. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi  

Guru memunculkan masalah untuk mengarahkan siswa pada materi 

yang akan dijarkan “anak-anak, apakah kalian tahu kapan Indonesia 

merdeka?” guru bertanya lagi”apakah diantara kalian ada yang tahu 

bunyi teks proklamasi? 

Untuk memberi semangat siswa bersama guru menyanyikan lagu 17 

Agustus tahun 45 secara bersama-sama. 

2. Penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

c. Kegiatan Inti  (50menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan gambar pahlawan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan yang dipasang dipapan tulis. 

2. Guru menggali pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab 

siswa dan guru untuk menyebutkan contoh sikap menghargai jasa para 

pahlawan dalam mempesiapkan kemerdekaan 

3. Beberapa siswa ditunjuk untuk menyebutkan contoh sikap menghargai 

jasa para pahlawan dalam memepersiapkan kemerdekaan yang 

ditunjuk oleh guru. 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang jalanya perumusan teks 

proklamasi. 

Elaborasi  

1. Siswa dibentuk kelompok secara heterogen berjumlah 4-5 siswa. 

2. Setiap kelompok diberikan beberapa masalah untuk dipecahkan secara 

kelompok berupa Lembar Kerja Peserta Didik tentang peristiwa 

penting menjelang proklamasi. 
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3. Guru membimbing jalanya diskusi kelompok. 

4. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah. 

5. Setiap kelompok merencanakan dan menyiapkan karya mengurutkan 

gambar sesuai dengan peristiwa menjelang proklamasi 

6. Setiap kelompok memepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas, dan klompok lain menanggapi. 

7. Setiap kelompok menempel hasil karya pada papan diskusi. 

Konfirmasi  

1. Kelompok  terbaik menerima penghargaan atau reward 

2. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

3. Siswa mendapat penguatan dari materi yang telah dipelajari. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan kesimpulan mengenai peristiwa 

penting menjelang proklamasi 

2. Siswa mengerjakan evaluasi 

3. Siswa dan guru menutup pertemuan  

J. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes 

b. Bentuk Penilaian : Pilihan Ganda dan Isian (terlampir) 

c. Prosedur Penilaian : Proses dan Akhir 

d. Instrumen Penilaian : LKPD dan LTPD (terlampir) 

e. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Tidak Tertulis 
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Guru Kelas 

NIP.19661216 199303 2 003 

Semarang,   Maret 2014 

Peneliti 

 

NIM 1401410397 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Wates 01 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

A. Urutkanlah gambar berikut menjadi suatu peristiwa yang runtut serta berikan 

penjelasanyapada lembar jawab yang disediakan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kelompok: 

Nama anggota: 

DISKUSI 
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Lembar Tugas Peserta Didik 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, sang merah putih dikibarkan 

oleh . . . 

a. Sayuti melik dan Suhut 

b. Suhud dan Sukarni 

c. Suhud dan Latief Hendraningrat 

d. Wikana dan Latief Hendraningrat 

2. Tokoh ynag mendesak Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah . . . 

a. Sukarni 

b. Rajiman Wedyodiningrat 

c. B.M Diah 

d. Chaerul Saleh 

3. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai 

.... 

a. keadilan  

b. kedamaian 

c. kemakmuran 

d. kemerdekaan 

4. Pada Tanggal 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan 

Dr.RadjimanWedyodiningrat menghadap Marsekal Terauchi di .... 

a. Jepang c. Singapura 

b. Malaysia d. Vietnam 

d. bekerja di pemerintahan 

5. Salah satu contoh sikap menghargai jasa para pahlawan adalah .... 

a. ikut berperang 

b. Tawuran  

c. Korupsi  

d. membantu yang membutuhkan 

6. Seorang pelajar berjuang meniru sifat seorang pahlawan dengan cara .... 
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a. membersihkan kelas 

b. belajar dengan giat 

c. memberantas kebodohan 

d. bekerja dengan malas 

7. Teks proklamasi yang telah disetujui diketik oleh ... . 

a. Mohammad Hatta 

b. Sayuti Melik 

c. B. M. Diah 

d. S. Suhud 

8. Menjelang Proklamasi, Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman 

Wedyodiningrat pergi ke Dalat untuk menemui panglima tentara Jepang di 

Asia Tenggara, yaitu ... . 

a. Jenderal Terauchi c. Mayor Jenderal Nishimura 

b. Laksamana Maeda d. Shigetada Nishijima 

9. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilaksanakan di ... . 

a. kediaman Sukarno, Jalan Penggangsaan Timur 56 

b. kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 

c. Gedung Volksraad 

d. Lapangan Ikada Jakarta 

10. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus1945 

merupakan ... . 

a. pemenuhan janji Jepang 

b. pemberian Bangsa Belanda 

c. hasil perjuangan Bangsa Indonesia 

d. hadian yang diberikan Sekutu kepada Indonesia 
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS  

Kelas/Semester : V/ II  

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit 

Standar Kompetensi : 

2.Menghargai peranan tokoh perjuangan dan masyarakat dalam memepersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Indikator 
Bentuk 

soal 
Ranah Nomor soal 

Tingkat 

kesuaran 

1. Mengurutkan  

peristiwa penting 

menjelang 

proklamasi. 

2. Mejelaskan jalanya 

perumusan teks 

proklamasi. 

3. Menyebutkan contoh 

sikap menghargai 

jasa para pahlawan 

dalam 

mempesiapkan 

kemerdekaan. 

 

1. Pilihan 

ganda  

 

2. Esay  

 

C3 

(menganalisis) 

 

 

LKPD 

No.1 

 

 

Sulit  

 

C2 

(memahami) 

 

 

 

 

LTPD 

No. 

1,2,3,4,7,8

9,10 dan 6  

 

Mudah  

 

C1 

(mengingat) 

 

 

LTPD 

No. 5,6 

 

 

 

 

 

Mudah  
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Kunci jawaban LKPD 

Gambar 1: Pemanggilan Tokoh Indonesia ke Dalat, Vietnam 

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di 

Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa 

pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan 

proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara 

kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 24 Agustus. 

Gambar 2: Peristiwa Rengasdengklok 

Pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda yang dipelopori oleh 

Chaerul Saleh, Wikanadan Darwis menculik bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok dengan alas an agar kedua tokoh tersebut tidak mendapat 

pengaruh dari Jepang 

Gambar 3: Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda 

Yaitu rumah seorang perwira Jepang dengan jabatan Wakil Komandan 

Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Rumah tersebut terletak dijalan Imam Bonjol 

No.1 Jakarta Pusat. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat paling aman dari 

ancaman pemerintah militer untuk merumuskan teks proklamasi. 

Gambar 4: pembacaan teks proklamasi 

Hari Jumat tanggal17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, 

diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh 

Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. 

Gambar 5: pengibaran bendera sang merah putih 

Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno dilanjutkan denga 

pengibaran bendera sang merah putih yang di jahit oleh Ibu Fatmawati. Yang 

bertugas mengibarkan bendera sang merah putih adalah Latief Hendraningrat dan 

Soehoet. 
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Kunci jawaban LTPD 

1. C  6. B 

2. D  7. B 

3. D  8. A 

4. D  9. A 

5. D  10. C  

 

Pedoman Penskoran 

A. LKPD  

N = B x  5 = 25 

B. LTPD 

N = B x 1 = 10 

 

Skor penilaian 

Nilai = Jumlah skor perolehan  x  100 

Skor maksimal 
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom di bawah ini sesuai keadaan yang diamati. 

No. 
Nama 

Kelompok 

Aspek Yang Diamati 

Keaktifan Kerjasama Ketepatan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.           

7.           

 

Deskriptor : 

1. Keaktifan 

a. Apabila semua anggota kelompok aktif   skor 3 

b. Apabila >50% anggota kelompok aktif   skor 2 

c. Apabila<50% anggota kelompok aktif   skor 1 

2. Kerjasama 

a Apabila semua anggota kelompok melakukan kerjasama dengan bai 

skor 3 

b Apabila >50% anggota kelompok bekerjasama dengan baik skor 2 

c Apabila >50% anggota kelompok tidak ikut kerjasama dengan baik 

skor 1 

3. Ketepatan 
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a. Apabila mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang ditentukan 

skor 3 

b. Apabila mengerjakan tugas dengan tepat waktu skor 2 

c. Apabila mengerjakan tugas tidak tepat waktu (belum selesai) skor 1 

 

Skor maksimal = 9 

Kriteria penilaian  

Skor yang diperoleh Nilai  Keterangan 

8≤ skor≤ 9 A Baik sekali 

5≤ skor <8 B Baik  

2 ≤ skor <5 C Cukup  

0≤skor≤2 D Kurang  
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Lembar Pengamatan Aspek Tujuan Karakteristik Yang 

Diharapkan 

Nama  : 

No. Absen :  

Petunjuk : Berilah tanda cek (√) pada kolom tingkat kemampuanyang 

sesuai dengan indikator pengamatan! 

1. Jika hanya satu deskriptor yang nampak maka beri 

tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 1. 

2. Jika dua deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 2. 

3. Jika tiga deskriptor tampak maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 3 

4. Jika empat deskriptor tampak  maka beri tanda cek 

(√) pada tingkat kemampuan 4. 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator Tingkat 

kemampuan 

Ket 

1 2 3 4 

1.  Kerja Sama 1. Siswa mengerjakan LKS 

dengan kelompok. 

2. Siswa memberikan kontrisbusi 

pemecahan masalah kepada 

kelompok. 

3. Siswa membagi tugas dalam 

kelompok. 

4. Siswa bekerja sama menjawab 

pertanyaan pada saat 

presentasi. 

     

2 Keberanian 1. Siswa menyatakan pendapat. 

2. Siswa bertanya. 
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3. Siswa memberi saran. 

4. Siswa maju di depan kelas. 

3 Tanggung 

Jawab 

1. Siswa mengerjakan tugas 

individu. 

2. Siswa  mengerjakan 

tugaskelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

4. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

     

Jumlah      

Catatan 

 

 

       Semarang,  Maret 2014 

        Peneliti  

         

     

 

       NIM 1401410397 

Jumlah skor Kualifikasi kinerja 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik 

6 ≤ skor < 9,5 Baik  

2,5 ≤ skor < 6 Cukup  

0 ≤ skor < 2,5 Kurang  
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LAMPIRAN 10 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN STAD PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN I  SDN WATES 01 

PERTEMUAN I 

NO.  

NAMA 

SISWA 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Riski Edo  3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 

2 Taryanto 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

3 Ahmad  3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

4 Devi Irawati 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 

5 Deviala O. 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 

6 Pindi septya 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

7 Ridho R 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

8 Yanuri 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 

9 Anang alba 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 

10 Alya Zahra 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 

11 Ashadi Pujo 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

12 Azizul alfan 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

13 Cristian Adi 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

14 Dewa gilang 3 2 2 2 3 2 2 1 4 2 

15 Fadhila tiara 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 

16 Fandi ahmad 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 

17 Pritolia 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

18 Imroatun  3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

19 Indah 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

20 Trisnawati 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 

21 Kartika Ega 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 

22 Muhammad  3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 

23 Nunvita  2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

24 Palma Putri 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

25 Salma aulia 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 

26 Salsabila  3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 

27 Salwa putrid 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

28 Sigitari  3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 

29 Sisya  3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

30 Supriyartono 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 

31 Titin  3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 

32 Tyas 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 



403 
 

 
 

umiyatul 

33 Vivian sinar 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 

34 Guruh Putra 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 

35 Ayu novita 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 

36 M. Bintang  3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 

37 Stevani 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 

jumlah Skor 106 91 76 100 88 93 79 73 117 86 

Rata-Rata 2,86 2,46 2,05 2,70 2,38 2,51 2,14 1,97 3,16 2,32 

julmah Rata-rata 

Skor 
24,57 

                  

Nilai 61,43                   

Kategori Baik                    

 

Semarang, Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

NIM 1401410397 

Keterangan: 

30,5≤ skor ≤ 40= Sangat Baik (A) 

20≤ skor <30,5 = Baik (B) 

9,5  ≤ skor < 20 = Cukup (C) 

0≤ skor < 9,5 = Kurang (D) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN STAD PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN I  SDN WATES 01 

PERTEMUAN II 

NO. 
NAMA 

SISWA 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Riski Edo 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

2 Taryanto 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

3 Ahmad  4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 

4 Devi Irawati 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

5 Deviala O. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

6 Pindi septya 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

7 Ridho R 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

8 Yanuri 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 

9 Anang albar 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

10 Alya Zahra 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 

11 Ashadi Pujo 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 

12 Azizul alfan 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

13 Cristian Adi 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 

14 Dewa gilang 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

15 Fadhila tiara 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 

16 Fandi ahmad 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

17 Pritolia  4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

18 Imroatun  3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 

19 Indah  4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 

20  Trisnawati 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

21 Kartika Ega 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

22 Muhammad 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

23 Nunvita 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

24 Palma Putri 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

25 Salma aulia 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 

26 Salsabila  4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 

27 Salwa putrid 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 

28 Sigitari  4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 

29 Sisya  4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 

30 Supriyartono 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

31  Rahmawati 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 

32 Tyas 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 
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33 Vivian sinar 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 

34 Guruh Putra 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

35 Ayu novita 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

36 M. Bintang 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

37 Stevani 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

jumlah Skor 138 116 100 107 119 114 107 78 121 111 

Rata-Rata 3,73 3,14 2,70 2,89 3,22 3,08 2,89 2,11 3,27 3,00 

Jumlah Rata-rata 

Skor 
30,03 

         

Nilai 75,075 
         

Kategori Baik 
         

 

Semarang, Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

 

        NIM 1401410397 

Keterangan: 

30,5≤ skor ≤ 40= Sangat Baik (A) 

20≤ skor <30,5 = Baik (B) 

9,5  ≤ skor < 20 = Cukup (C) 

0≤ skor < 9,5 = Kurang (D) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN STAD PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN I  SDN WATES 01 

PERTEMUAN III 

NO.  

NAMA 

SISWA 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Riski Edo  4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 

2 Taryan 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

3 Ahmad   4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

4 Devi Irawati 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

5 Deviala O. 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 

6 Pindi septya 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 

7 Ridho R 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

8 yanuri 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

9 Anang albar  4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

10 Alya Zahra  4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

11 Ashadi Pujo 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

12 Azizul alfan 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

13 Cristian Adi  4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

14 Dewa gilang 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 

15 Fadhila tiara 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 

16 Fandi ahmad 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

17 Pritolia  4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

18 Imroatun 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 

19 Indah 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

20 Trisnawati 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

21 Kartika Ega 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

22 Muh. Amar 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

23 Nunvita 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 Palma Putri 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

25 Salma aulia 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

26 Salsabila  4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 

27 Salwa putrid 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

28 Sigitari  4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 

29 Sisya  4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

30 Supriyartono 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

31 Titin  4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

32 Tyas 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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33 Vivian sinar 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 

34 Guruh Putra 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

35 Ayu novita 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

36 M. Bintang 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 

37 Stevani 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

jumlah Skor 148 111 110 110 126 132 127 110 137 111 

Rata-Rata 4,00 3,00 2,97 2,97 3,41 3,57 3,43 2,97 3,70 3,00 

Jumlah Rata-rata 

Skor 

 33,03 

         Nilai 82,58 

         

Kategori 

Sangat 

Baik 

          

 

Semarang, Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

NIM 1401410397 

 

Keterangan: 

30,5≤ skor ≤ 40= Sangat Baik (A) 

20≤ skor <30,5 = Baik (B) 

9,5  ≤ skor < 20 = Cukup (C) 

0≤ skor < 9,5 = Kurang (D) 

 

 

 



408 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN PBL PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN II  SDN WATES 01 

PERTEMUAN I 

NO.  NAMA SISWA 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditya cahya 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 

2 Fran andimun 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Ayu sina 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 

4 Isak Cahya 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 

5 Marliana novila 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

6 Sherly Agustin 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

7 Kartini mega 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

8 Monika 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

9 Dimas R 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

10 Alvin Naufan 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

11 Andika Rangga 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

12 Ario Maulana 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

13 Arizoma Zamzani 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 

14 Assyfajiha Zalfa 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 

15 Aulia Nur 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

16 Cahya Iftia 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

17 Dava Suci 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 

18 Dani Zitna 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

19 Dita Yulia 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 

20 Febby Wahyu 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 

21 Febbi Yudistira 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

22 Luki Bgaus H. 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

23 Mitahul Huda 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 

24 Nur Yasin 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

25 Pungki megitrihan 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 

26 Ramadani Resa 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 

27 Riski Febrian 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 

28 Sabrina Jonar 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

29 Salma nafisah 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 

30 Sekarayu 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
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31 Sulthan 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

32 syahnan cahya 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

33 Tia Resa agustin 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

34 Giyanto 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

35 Sebastian 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

36 Riski kamaludin 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 

37 Andre Sheya 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 

jumlah Skor 83 87 76 89 97 91 120 77 88 79 

Rata-Rata 2,2 2,4 2,1 2,4 2,6 2,5 3,2 2,1 2,4 2,1 

julmah Rata-rata Skor 

  24,0                   

Nilai 59,9                   

Kategori Cukup                   

 

 

Semarang,  Maret 2014 

 Peneliti 

 

 

 

NIM 1401410397 

Keterangan: 

30,5≤ skor ≤ 40= Sangat Baik (A) 

20≤ skor <30,5 = Baik (B) 

9,5  ≤ skor < 20 = Cukup (C) 

0≤ skor < 9,5 = Kurang (D) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN PBL PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN II  SDN WATES 01 

PERTEMUAN II 

NO.  NAMA SISWA 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditya cahya 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 

2 Fran andimun 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

3 Ayu sina 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 

4 Isak Cahya 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

5 Marliana novila 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

6 Sherly Agustin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 Kartini mega 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

8 Monika 4 2 2 3 4 3 3 4 2 2 

9 Dimas R 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

10 Alvin Naufan 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

11 Andika Rangga 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 

12 Ario Maulana 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

13 Arizoma Zamzani 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 

14 Assyfajiha Zalfa 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

15 Aulia Nur 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 

16 Cahya Iftia 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 

17 Dava Suci 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

18 Dani Zitna 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 

19 Dita Yulia 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 

20 Febby Wahyu 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

21 Febbi Yudistira 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

22 Luki Bgaus H. 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

23 Mitahul Huda 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

24 Nur Yasin  4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

25 Pungki megitrihan 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

26 Ramadani Resa 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 

27 Riski Febrian 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

28 Sabrina Jonar 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

29 Salma nafisah 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 

30 Sekarayu 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 
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31 Sulthan 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 

32 syahnan cahya 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 

33 Tia Resa agustin 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 

34 Giyanto 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 

35 Sebastian 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 

36 Riski kamaludin 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 

37 Andre Sheya 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

jumlah Skor 131 87 89 112 115 113 111 100 101 84 

Rata-Rata 3,5 2,4 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0 2,7 2,7 2,3 

Jumlah Rata-rata Skor 

  28,2                   

Nilai 70,5                   

Kategori  Baik                    

 

Semarang, Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

 

NIM 1401410397 

Keterangan: 

35≤ skor ≤ 40 = Sangat Baik (A) 

27≤ skor <35 = Baik (B) 

17  ≤ skor < 27 = Cukup (C) 

10≤ skor < 17 = Kurang (D) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN PBL PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN II  SDN WATES 01 

PERTEMUAN III 

NO.  NAMA SISWA 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditya cahya 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 

2 Fran andimun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 Ayu sina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Isak Cahya 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

5 Marliana novila 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Sherly Agustin 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 

7 Kartini mega 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 

8 Monika 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 

9 Dimas R 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 

10 Alvin Naufan 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 

11 Andika Rangga 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

12 Ario Maulana 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

13 Arizoma Zamzani 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

14 Assyfajiha Zalfa 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

15 Aulia Nur 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

16 Cahya Iftia 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

17 Dava Suci 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 

18 Dani Zitna 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

19 Dita Yulia 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

20 Febby Wahyu 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

21 Febbi Yudistira 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

22 Luki Bgaus H. 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 

23 Mitahul Huda 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 

24 Nur Yasin  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25 Pungki megitri 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 

26 Ramadani Resa 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 

27 Riski Febrian 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

28 Sabrina Jonar 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 

29 Salma nafisah 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 

30 Sekarayu 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 

31 Sulthan 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 

32 syahnan cahya 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
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33 Tia Resa agustin 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 

34 Giyanto 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 

35 Sebastian 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

36 Riski kamaludin 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 

37 Andre Sheya 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 

jumlah Skor 145 103 96 123 114 121 115 112 113 92 

Rata-Rata 3,9 2,8 2,6 3,3 3,1 3,3 3,1 3,0 3,1 2,5 

Julmah Rata-rata Skor 

  30,6                   

Nilai 76,6                   

Kategori  Baik                   

 

Semarang,   Maret 2014 

Peneliti  

 

 

 

NIM 1401410397 

Keterangan: 

35≤ skor ≤ 40 = Sangat Baik (A) 

27≤ skor <35 = Baik (B) 

17  ≤ skor < 27 = Cukup (C) 

10≤ skor < 17 = Kurang (D) 
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LAMPIRAN 11 

HASIL BELAJAR FORMATIF 
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN I 

No Nama Pemb. 1 Ketuntasan Pemb.2 Ketuntasan  Pemb. 3 Ketuntasan 

1 Riski Edo santoso 70 Ttuntas  50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

2 Taryanto 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

3 Ahmad Syaifudin 40 Tidak Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

4 Devi Irawati 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

5 Deviala O. 70 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

6 Pindi septya 70 Tuntas 80 Tuntas 50 Tidak Tutas 

7 Ridho R 60 Tuntas 90 Tuntas 80 Tuntas 

8 Ahmad yanuri 40 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

9 Anang albar H. 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

10 Alya Zahra P. 70 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas 

11 Ashadi Pujo 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

12 Azizul alfan 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

13 Cristian Adi N. 80 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

14 Dewa gilang P. 70 Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

15 Fadhila tiara 70 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

16 Fandi ahmad 70 Tuntas 40 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

17 Pritolia anggraeni 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

18 Imroatun azizah 70 Tuntas 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

19 Indah kurniawati 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

20 Inan Trisnawati 70 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 
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21 Kartika Ega 70 Tuntas 60 Tuntas 100 Tuntas 

22 Muhammad Amar 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

23 Nunvita Reoma 70 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

24 Palma Putri 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

25 Salma aulia 80 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

26 Salsabila mutiara 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

27 Salwa putrid 70 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas 

28 Sigitari kusuma 70 Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 

29 Sisya citrawati 80 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

30 Supriyartono 70 Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

31 Titin Rahmawati 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

32 Tyas umiyatul 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

33 Vivian sinar 70 Tuntas 100 Tuntas 80 Tuntas 

34 Guruh Putra 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 50 Tidak Tutas 

35 Ayu novita 70 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

36 M. Bintang A. 70 Tuntas 70 Tuntas 100 Tuntas 

37 Stevani 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

Jumlah 2360   2730   3070   

Rata-rata 63,8   73,8   83,0   

ketuntasan klasikal 67%   78%   86%   

Ketidaktuntasan 33%   22%   14%   
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DAFTTAR NILAI HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN II 

No Nama 
Pembelajaran 

I 
Ketuntasan 

Pembelajaran 

II 
Ketuntasan 

Pembelajaran 

III 
Ketuntasan 

1 Aditya cahya 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

2 Fran andimun 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

3 Ayu sina 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

4 Isak Cahya 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

5 Marliana novila 60 Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

6 Sherly Agustin 70 Tuntas 60 Tuntas 80 Tuntas 

7 Kartini mega 60 Tuntas 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

8 Monika 60 Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

9 Dimas R 50 Tidak Tuntas 60 Tuntas 80 Tuntas 

10 Alvin Naufan 60 Tuntas 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

11 Andika Rangga 60 Tuntas 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

12 Ario Maulana 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

13 Arizoma Zamzani 70 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

14 Assyfajiha Zalfa 60 Tuntas 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

15 Aulia Nur 70 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

16 Cahya Iftia 60 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

17 Dava Suci 70 Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

18 Dani Zitna 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

19 Dita Yulia 40 Tidak Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

20 Febby Wahyu 80 Tuntas 90 Tuntas 80 Tuntas 

21 Febbi Yudistira 40 Tidak Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 
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22 Luki Bgaus H. 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

23 Mitahul Huda 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

24 Nur Yasin Yunanto 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

25 Pungki megitrihan 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

26 Ramadani Resa 70 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

27 Riski Febrian 80 Tuntas 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

28 Sabrina Jonar 70 Tuntas 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

29 Salma nafisah 60 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

30 Sekarayu 80 Tuntas 70 Tuntas 100 Tuntas 

31 Sulthan 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

32 syahnan cahya 60 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

33 Tia Resa agustin 70 Tuntas 80 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

34 Giyanto 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 

35 Sebastian 60 Tuntas 90 Tuntas 80 Tuntas 

36 Riski kamaludin 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 90 Tuntas 

37 Andre Sheya 70 Tuntas 90 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

Jumlah 2290 
 

2620 
 

2850 
 

Rata-rata 61,9 
 

70,8 
 

77,0 
 

Ketuntasan 70% 
 

73% 
 

81% 
 

Ketidaktuntasan 30% 
 

27% 
 

19% 
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LAMPIRAN 12 

OUT PUT HASIL ANALISIS DATA 
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A. ANALISIS DATA POPULASI 

1. Uji normalitas data populasi 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c df Sig. Statistic Df Sig. 

Normalitas_VA ,113 37 ,200
*
 ,959 37 ,184 

Normalitas_VB ,115 37 ,200
*
 ,963 37 ,242 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

2. Uji homogenitas populasi 

Test of Homogeneity of Variances 

Homogeniras_VAB 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

,310 1 72 ,579 

 

3. Uji Kersamaan Rata-rata data populasi 

 Group Statistics 

 kelas 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

 

VA 37 55,97 11,546 1,898 

VB 37 57,49 11,308 1,859 
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Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

UJI_Tt

es_vav

b 

Equal 

variances 

assumed 

,310 ,57

9 

-

,57

0 

72 ,571 -1,514 2,657 -6,810 3,783 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

,57

0 

71,969 ,571 -1,514 2,657 -6,810 3,783 

 

 

B. Analisis Tahap Awal 

1. Uji Normalitas Kelas Ekperimen I 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NORMALITAS_PRETES_VA ,128 37 ,134 ,937 37 ,038 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

2. Uji Normalitas Kelas Ekperimen II 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

NORMALITAS_VB ,125 37 ,154 ,969 37 ,378 

a. Lilliefors Significance Correction 
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3. Uji homogenitas Kelas Ekperimen I dan II 

 

Test of Homogeneity of Variances 

HOMOGENITAS_AB 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

,926 1 72 ,339 

 

4. Uji Kesamaan Rata-Rata 

 

Group Statistics 

 GROUP 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Ttes_PRETES_AB 
dimensio

n1 

STAD 37 50,49 14,157 2,327 

PBL 37 49,32 11,566 1,901 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ttes_PRE

TES_AB 

Equal 

variances 

assumed 

,926 ,33

9 

,38

7 

72 ,700 1,162 3,005 -4,829 7,153 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,38

7 

69,2

47 

,700 1,162 3,005 -4,833 7,157 
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C. Uji Analisis Tahap Akhir 

1. Uji Normalitas Kelas Eksperimen I dan II 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Postes_VA ,125 37 ,155 ,965 37 ,280 

postest_V

B 

,137 37 ,075 ,946 37 ,074 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

2. Uji homogenitas Kelas Ekperimen I dan II 

 

Test of Homogeneity of Variances 

HOMOGENITAS_POST_AB 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

,003 1 71 ,960 

 

 

3. Uji Hipotesis Akhir 

Group Statistics 

 group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ttes_postes_A

B 
dimension1 

stad 37 81,49 7,347 1,208 

pbl 36 75,92 6,847 1,141 

 

 

 

 

`` 
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Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mea

n 

Diff

eren

ce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 

Ttes_post

es_AB 

Equal 

variances 

assumed 

,003 ,960 3,349 71 ,001 5,57

0 

1,663 2,253 8,886 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3,352 70,8

71 

,001 5,57

0 

1,662 2,256 8,883 
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LAMPIRAN 13 

HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN STAD PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN I  

No. Nama 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Riski Edo santoso 2 3 3 3 3 2 3 3 3 

2 Taryanto 2 3 2 3 3 3 4 3 3 

3 Ahmad Syaifudin 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

4 Devi Irawati 2 3 3 3 4 3 4 4 3 

5 Deviala O. 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

6 Pindi septyani 2 3 3 3 3 3 4 3 3 

7 Ridho R 2 2 2 3 4 4 3 3 4 

8 Ahmad yanuri 3 3 3 3 4 4 4 3 3 

9 Anang albar H. 2 2 3 2 3 3 3 4 3 

10 Alya Zahra P. 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

11 Ashadi Pujo 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

12 Azizul alfan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 Cristian Adi N. 3 4 3 3 2 4 3 3 4 

14 Dewa gilang P. 3 3 3 2 2 3 3 4 3 

15 Fadhila tiara 3 3 2 2 4 3 4 3 4 

16 Fandi ahmad 3 4 3 2 3 3 4 4 3 

17 Pritolia anggraeni 3 3 3 2 4 3 4 3 3 

18 Imroatun azizah 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

19 Indah kurniawati 3 3 4 3 3 3 2 3 3 

20 Inan Trisnawati 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

21 Kartika Ega 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

22 Muhammad Amar 3 3 3 3 3 3 3 2 4 

23 Nunvita Reoma 3 3 3 3 4 2 4 3 3 

24 Palma Putri 3 3 3 2 4 4 4 4 4 

25 Salma aulia 3 3 4 2 3 4 3 3 4 

26 Salsabila mutiara 3 3 3 2 3 4 4 4 3 

27 Salwa putrid 3 2 3 3 4 3 3 3 4 

28 Sigitari kusuma 3 3 3 3 4 3 4 4 3 

29 Sisya citrawati 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

30 Supriyartono 3 3 3 3 4 4 3 3 4 

31 Titin Rahmawati 4 3 4 3 3 3 3 3 4 

32 Tyas umiyatul 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

33 Vivian sinar 3 4 2 3 4 3 3 3 4 
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34 Guruh Putra 2 3 3 3 3 4 3 4 3 

35 Ayu novita 2 4 3 3 2 3 3 3 3 

36 M. Bintang A. 2 3 3 2 3 4 4 4 3 

37 Stevani 2 2 4 3 3 3 3 4 4 

jumlah 101 113 112 102 119 120 126 124 130 

Rata-rata 2,73 2,97 3,03 2,76 3,22 3,24 3,41 3,35 3,51 

jumlah rata-rata Skor 8,73 9,22 10,27 

kategori Baik Baik  Sangat baik 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL  PEMBELAJARAN PBL PADA SISWA KELAS 

EKSPERIMEN II  

no.  nama  

pertemuan I pertemuan II pertemuan III 

1 2 3 1 2 3 1 3 3 

1 Aditya cahya 3 3 3 2 3 3 4 4 3 

2 Fran andimun 3 3 3 2 3 3 4 3 3 

3 Ayu sina 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

4 Isak Cahya 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

5 Marliana novila 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

6 Sherly Agustin 2 3 3 3 2 3 3 3 4 

7 Kartini mega 3 2 3 4 3 3 3 4 3 

8 Monika 2 3 2 3 3 4 3 3 3 

9 Dimas R 3 3 2 4 2 3 3 4 4 

10 Alvin Naufan 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

11 Andika Rangga 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

12 Ario Maulana 2 2 3 3 2 3 4 4 3 

13 Arizoma  3 3 3 3 2 3 3 3 4 

14 Assyfajiha Zalfa 3 3 3 2 3 3 4 4 3 

15 Aulia Nur 3 3 2 3 2 3 3 4 4 

16 Cahya Iftia 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

17 Dava Suci 3 3 2 3 4 4 3 3 3 

18 Dani Zitna 3 2 3 3 3 4 3 4 3 

19 Dita Yulia 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

20 Febby Wahyu 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

21 Febbi Yudistira 2 3 3 4 3 3 3 4 4 

22 Luki Bgaus H. 3 3 2 2 4 3 3 3 3 

23 Mitahul Huda 3 3 2 3 2 3 3 3 4 

24 Nur Yasin  3 3 3 4 3 4 4 3 3 

25 Pungki  3 3 2 4 3 3 4 3 4 

26 Ramadani Resa 3 3 2 3 3 4 3 4 3 

27 Riski Febrian 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

28 Sabrina Jonar 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

29 SalmA nafisah 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

30 Sekarayu 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

31 Sulthan 3 3 2 3 3 3 4 3 3 

32 syahnan cahya 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

33 Tia Resa agustin 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
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34 Giyanto 3 2 3 4 3 4 4 3 4 

35 Sebastian 3 3 2 3 4 3 3 4 3 

36 Riski kamaludin 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

37 Andre Sheya 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

jumlah 104 101 97 113 107 116 122 126 121 

Rata-rata 2,8 2,7 2,6 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,3 

jumlah rata-rata Skor 8,2 9,1 10,0 

kategori Baik Baik Sangat Baik 
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LAMPIRAN 14 

FOTO-FOTO PENELITIAN 
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DOKUMENTASI FOTO DALAM PEMBELJARAN IPS 

KELAS EKSPERIMEN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membuka pelajaran Guru melakukan apersepsi  

Guru menjelaskan materi pembelajaran Guru membimbing diskusi 

kelompok 

Siswa berdiskusi kelompok 
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mempresentasikan hasil diskusi Siswa mengerjakan kuis secara individu 

Siswa menuliskan jawaban kuis Guru merefleksi hasil jawaban kuis 

siswa 

Siswa mengerjakan evaluasi 
Guru Bersama Siswa Menyimpulkan  
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DOKUMENTASI FOTO KELAS EKSPERIMEN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru melakukan apersepsi Guru menyampaikan materi pembelajaran 

Siswa memperhatikan penjelasan guru Siswa Berdiskusi memecahkan masalah 

mempresentasikan hasil diskusi Guru membimbing diskusi kelompok 
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Siswa menempel hasil kerja kelompok dipapan diskusi 

Pemberian reward kepada kelompok terbaik Siswa mengerjakan soal evaluasi  

Guru membacakan kesimpulan Papan hasil karya diskusi kelompok 
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LAMPIRAN 15 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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