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ABSTRAK 
 

Purwanti, Neneng. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 
Model  Numbered Heads Together berbantuan Multimedia pada Siswa 
Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. Pembimbing II: 
Dra. Yuyarti, M.Pd. 
 

 Pembelajaran IPS di SD bertujuan agar siswa mampu mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Kualitas pembelajaran IPS di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang  
masih rendah. Berdasarkan refleksi menunjukkan guru belum menggunakan 
model dan media inovatif, aktivitas siswa rendah, dari 40 siswa hanya 15 (32,5%) 
tuntas KKM 67 sedangkan 25 lainnya (62,5%) tidak tuntas. Peneliti berupaya 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 
multimedia. Rumusan maslah  penelitian adalah “Apakah model NHT berbantuan 
multimedia dapat meningkatkan keterampilan gur, aktivitas siswa, dan hasil 
belajar IPS kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang?”. Tujuan penelitian 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS kelas IVB 
SDN Tambakaji 04 Semarang. 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan tiga siklus. Masing-masing terdiri 
dari satu pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru 
dan siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan non tes. Analisis data menggunakan deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Keterampilan guru meningkat 
setiap siklus, siklus I skor 23 kategori baik, siklus II skor 30 kategori baik, dan 
siklus III skor 37 kategori sangat baik. (2) aktivitas siswa meningkat setiap siklus, 
siklus I skor 17,98 kategori tidak baik, siklus II skor  26,28 kategori baik, dan 
siklus III skor 30,69 kategori sangat baik. (3) Hasil belajar siswa meningkat tiap 
siklus dengan ketuntasan klasikal siklus I 62,5%, siklus II 77,5%, dan siklus III 
92,5%. 

Simpulan penelitian melalui model model NHT berbantuan multimedia 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang.  
Disarankan bagi guru adalah hendaknya dapat menerapkan model NHT 
berbantuan multimedia pada pelajaran IPS maupun pelajaran lain untuuk 
mengaktifkan siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

  
Kata Kunci :Kualitas Pembelajaran IPS, Model NHT, Multimedia
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 tahun 2003 pasal 3 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata peajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan menjadi warga 

Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia 
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yang cinta damai. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis (BSNP, 2007:575). 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa mengenal konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya,  memiliki 

kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global (BSNP, 

2007:575).  

Menurut Prof. Dr. D. Nasution, MA dalam Arini dkk (2009:2) IPS 

merupakan suatu program pendidikan, intinya membahas mengenai manusia 

dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, materinya diambil dari 

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

politik dan psikologi sosial. Hal tersebut berimplikasi dekatnya materi pelajaran 

IPS dengan kehidupan siswa, sehingga sudah semestinya kegiatan pembelajaran 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis siswa (BSNP, 2007:10). 
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Kurikulum 2013 sebagai langkah baru dan lanjutan pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dirintis tahun  2004 dan KTSP 2006  mulai 

diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014. Pembelajaran IPS kurikulum 2013 

mengalami perubahan yakni menggunakan pendekatan scientific. Pembelajaran 

mencangkup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga 

ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang 

berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan. Ranah pengetahuan diperoleh melalui aktivitas 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. 

Sedangkan ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba, menyaji, dan mencipta (Permendiknas No. 65 Tahun 2013). 

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum mata 

pelajaran IPS (2007:4-9) tentang pelaksanaan standar isi ditemukan pelaksanaan 

mata pelajaran IPS di sekolah belum maksimal yang disebabkan oleh sosialisasi 

tentang KTSP belum merata, kurikulum belum digunakan sebagai pedoman dalam 

mengajar, materi yang diberikan dengan alokasi waktu kurang proposional, 

pemilihan mengenai strategi pembelajaran belum sesuai kurikulum yaitu ada suatu 

kecenderungan pemahaman yang salah bahwa IPS adalah pelajaran yang 

cenderung hafalan, guru menerapkan metode lebih menekankan pada aktivitas 

guru bukan aktivitas siswa, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru 

(teacher centered). 

Merujuk temuan diatas, hal yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. Analisis 
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permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran dilakukan oleh peneliti selama 

kegiatan PPL (24 Agustus-19 Oktober 2013) melalui refleksi bersama tim 

kolaborasi, ditemukan masalah mengenai kualitas IPS yang masih rendah. 

Masalah tersebut  berasal dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

Dalam mengembangkan kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar 

guru perlu berlatih agar dapat menyelanggarakan interaksi edukatif yang menjadi 

jembatan untuk menghidupkan persenyawaan pengetahuan dan perbuatan. 

Pengembangan kemampuan yang perlu dilatihkan bagi setiap guru adalah 

keterampilan dasar mengajar. Menurut Djamarah, (2010:99) Keterampilan dasar 

meliputi: 1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 2) keterampilan 

bertanya, 3) keterampilan menjelaskan, 4) keterampilan  mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, 5) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 6) 

keterampilan mengadakan variasi, 7) keterampilan mengelola kelas, 8) 

keterampilan  memberikan penguatan. 

Keterampilan mengajar tersebut belum tampak dalam pembelajaran IPS 

kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. Diantaranya guru belum menggunakan 

model pembelajaran inovatif sehingga menyebabkan siswa cenderung bosan dan 

mengantuk. Keterampilan bertanya guru belum interaktif, beberapa siswa terlihat 

kurang memperhatikan pelajaran. Keterampilan menggunakan variasi cenderung 

monoton, pola interaksi guru hanya duduk didepan dan menjelaskan. Selain itu 

guru belum memanfaatkan media pembelajaran terutama media yang berbau 

teknologi sehingga siswa kurang tertarik dan kurang antusias mengikuti pelajaran. 
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Karena belum optimalnya keterampilan guru menyebabkan siswa kurang  

termotivasi dan kurang aktif dalam pembelajaran. Siswa dikatakan aktif apabila 

seluruh aktivitas siswa dilaksanakan secara optimal. Menurut Sardiman 

(2012:101) aktivitas-aktivitas siswa tersebut meliputi visual, oral, listening, 

writing, drawing, motor, mental dan emotional activities. Apabila kedelapan 

aktivitas siswa itu terpenuhi maka hasil belajar akan meningkat. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di SDN Tambakaji 04 Semarang 

menekankan kegiatan visual, listening dan writing.  Kegiatan emosional seperti 

semangat, motivasi, dan antusias dalam pembelajaran masih rendah. Siswa 

terkesan pasif, kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Banyak siswa yang 

ramai ketika guru menjelaskan, bahkan ada beberapa yang mengganggu 

temannya. Keberanian dalam bertanya juga masih kurang, saat kerja kelompok 

hanya beberapa yang berpartisipasi aktif. 

Rendahnya aktivitas siswa menyebabkan hasil belajar belum mencapai 

KKM. Hal ini didukung data pencapaian hasil perolehan belajar tes formatif IPS 

kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang tahun ajaran 2013/2014. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 

siswa. Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi belajar yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Hasil refleksi yang dilakukan peneliti bersama kolaborator menunjukkan 

perolehan belajar tes formatif IPS di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang 

tahun ajaran 2013/2014 masih di bawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 67. 

Data hasil belajar IPS menunjukkan 25 dari 40 siswa (62,5%) mengalami 
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ketidaktuntasan belajar, sedangkan lainnya 15 (37,5%) mengalami ketuntasan 

belajar dari acuan nilai KKM 67. Nilai rata-rata kelas 62,30 diantaranya 18 siswa 

nilainya diatas rata-rata dan 22 siswa dibawah rata-rata. Dari data terlihat nilai 

yang paling sering muncul antara 48-53 dengan frekuensi sebesar 10. Rentang 

nilai menunjukan nilai terendah 48 dan tertinggi 82.  

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPS ini merupakan masalah 

yang penting dan mendesak, sehingga perlu dicari alternatif pemecahannya  untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SDN Tambakaji 04 

Semarang. Peneliti berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menetapkan 

model inovatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

 Berdasarkan diskusi bersama kolaborator, didapatkan alternative 

pemecahan masalah untuk mengatasi rendahnya kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang melalui model NHT berbantu 

multimedia. Model NHT (kepala bernomor) merupakan model yang memberikan 

kesempatan siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban 

yang paling tepat (Huda, 2013:138). Ciri khusus model NHT guru menunjuk salah 

satu siswa untuk mewakili kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Cara ini 

menjamin keterlibatan semua siswa dan merupakan upaya yang sangat baik untuk 

meningkatkan tanggung jawab masing-masing siswa dalam diskusi kelompok.  

Kelebihan model NHT menurut Hamdani (2011:90): 1) setiap siswa 

menjadi siap semua; 2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 

3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Melalui  model 
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NHT dapat meningkatkan semangat kerja sama siswa serta dapat digunakan untuk 

semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Dalam pelaksanaanya, nomor kepala 

menggunakan gambar yang disesuaikan dengan materi pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan semangat dan rasa ingin tahu siswa. 

Disamping itu, untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran IPS perlu 

diterapkan penggunaan media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

nyata dan menarik minat serta perhatian siswa. Media pembelajaran yang 

digunakan sebagai pendukung model NHT adalah multimedia. Peneliti memilih 

multimedia untuk membantu mengembangkan kemampuan indera dan membantu 

siswa memberikan gambaran nyata mengenai suatu kejadian yang dikemas dalam 

multimedia yang menarik. 

Rubinson dalam Munir (2013:5) berpendapat multimedia merupakan 

presentasi pembelajaran/instruksional yang mengkombinasikan tampilan teks, 

gambar, animasi, video, dan audio serta dapat menyediakan interaktivitas. 

Penggunaan media ini disusun dan dirancang agar siswa dapat menganalisis 

menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang ada didalam 

multimedia. Dari hal tersebut guru sekaligus memaksimalkan media pembelajaran 

inovatif berupa multimedia yang diperuntukan dalam memotivasi, memberikan 

pengalaman serta mempermudah dalam mencerna dan menganalisis konsep-

konsep IPS yang abstrak menjadi suatu pengetahuan yang konkret, sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. 

Munir (2013:6) menjelaskan efektifitas multimedia dapat dilihat dalam 

beberapa kelebihan antara lain: 1) penggunaan beberapa media dalam 



8 
 

 
 

menyampaikan informasi, 2) kemampuan untuk mengakses informasi secara upto 

date dan memberikan informasi lebih dalam, 3) bersifat multi-sensorik karena 

banyak merangsang indra. 4) menarik minat, karena merupakan gabungan antara 

pandangan, suara dan gerakan. 5) media alternatif dalam penyampaian pesan 

diperkuat teks, suara, gambar, video dan animasi, 6) meningkatkan kualitas 

penyampaian informasi, 7) bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah 

diantara pengguna multimedia.  

Beberapa penelitian menunjukkan model NHT dan multimedia dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

M Bahri Mustofa tahun 2012 tentang “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Model Numbered Heads Together (NHT) pada Siswa 

Kelas IV MI Roudlotul Mustashlihin Sukodono”. Hasil penelitian menunjukkan 

terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

Sedangkan penelitian penggunaan multimedia dilakukan oleh Sittara Okiwana 

Khoiriya tahun 2013 tentang “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Pendekatan TGT (Team Game Tournament) Menggunakan Multimedia”. Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran IPS.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti bersama kolaborator akan mengkaji 

melalui penelitian “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 

Numbered Heads Together berbantu Multimedia pada Siswa Kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Semarang”. Melalui penelitian tersebut diharapkan adanya 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS di kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Semarang.  
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1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan permasalahan 

“Apakah melalui model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang?” 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pelajaran IPS di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang? 

2. Apakah model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pelajaran IPS dikelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang? 

3. Apakah model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran IPS di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Peneliti bersama kolaborator menggunakan model NHT berbantu 

multimedia untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN 

Tambakaji 04 Semarang. Berdasarkan langkah-langkah NHT (Hamdani, 

2011:90), pendekatan scientific  kurikulum 2013 dan multimedia, peneliti 

mengembangkan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:  

1. Siswa mengamati multimedia yang ditampilkan guru sesuai materi pelajaran 

(mengamati dan menalar). 

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang disajikan 

melalui multimedia  (mengamati, menanya dan menalar). 
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3. Siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 5-6 orang secara heterogen,. 

masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor (mengkomunikasikan). 

4. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa (LKS) dan masing-masing 

anggota kelompok mengerjakannya (mengamati dan menalar). 

5. Masing-masing kelompok berdiskusi menemukan jawaban yang benar 

(menyatukan pendapat) dan memasikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban tersebut (mengamati, menanya dan menalar). 

6. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusinya (menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan). 

7. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan menunjuk secara acak pula oleh 

guru (menalar, mencoba dan mengkomunikasikan). 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi (menalar dan menanya). 

  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 
Berdasarkan alternatif pemecahan masalah, tujuan umum dalam penelitian 

untuk “Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang”. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Semarang. 
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1.3.2.2 Meningkatkan  aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Semarang. 

1.3.2.3 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model  

berbantu multimedia pada siswa kelas VB SDN Tambakaji 04 Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. 

Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di dunia pendidikan dan sebagai solusi nyata dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di Sekolah Dasar melalui model NHT 

berbantu multimedia. 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini: 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa melalui model NHT berbantu multimedia. 

c. Meningkatkan hasil belajar. 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan keterampilan dan kreatifitas guru melalui implementasi 

model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran khususnya mata 

pelajaran IPS di SD. 

b. Menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam 

pembelajaran. 



12 
 

 
 

3. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia sehingga dapat memotivasi guru untuk melakukan penelitian sejenis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru. Sependapat Rifa’I dan Anni (2010:82) belajar mengacu perubahan 

perilaku yang terjadi sebagai akibat interaksi antara individu dengan 

lingkungannya  mencangkup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang.  

Sesuai pendapat Hamalik (2011:154) belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan, pengalaman dan berlangsung 

seumur hidup, kapan saja, di mana saja, baik di sekolah, di kelas, di jalanan dalam 

waktu yang tak dapat ditentukan. Pendapat ini diperkuat Baharuddin dan Wahyuni 

(2008:11-12) belajar  merupakan  proses  manusia  untuk  mencapai berbagai  

macam  kompetensi,  keterampilan,  dan  sikap  yang  dapat membawa  

perubahan  pengetahuan, sikap,  maupun  keterampilan.  Menurut  Forres W. 

Parkay dan Beverly Heardeastle Stanford (Lapono, 2008:1-14) belajar sebagai 

kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, mengembangkan 

pemahaman dan meningkatkan penguasaan keterampilan dalam proses 

pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan belajar merupakan proses 

untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, perubahan tingkah laku, sikap, dan 

keterampilan dari hasil pengalamannya dilakukan secara sadar dan kontinu. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Di dalam proses belajar ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 

Prinsip tersebut merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya proses 

belajar. Menurut Gagne (dalam Rifa’I dan Anni, 2010:95) beberapa prinsip yang 

dimaksud yaitu: 

1. Prinsip keterdekatan (contiguity) 

Situasi stimulus yang hendak direspon oleh siswa harus disampaikan sedekat 

mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan.  

2. Prinsip pengulangan (repetition) 

Situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang, agar belajar dapat 

diperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar.  

3. Prinsip penguatan (reinforcement) 

Belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh 

perolehan hasil yang menyenangkan. 

 Selain itu ada prinsip internal yang harus dimiliki oleh guru, prinsip itu 

adalah faktual (factual information), kemahiran intelektual (intellectual skill) dan 

strategi (strategy).  

Sedangkan menurut Soekamto dan Winataputra (dalam Baharuddin, 

2012:16) dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip belajar. 
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Adapun prinsip belajar yang dimaksud yaitu: 

a. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar dan bertindak aktif. 

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

c. Siswa dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung selama 

proses  belajar. 

d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan 

membuat proses belajar lebih berarti. 

e. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila diberi tanggung jawab dan 

kepercayaan penuh atas belajarnya. 

Sejalan pendapat Soekamto dan Winataputra, Hamdani (2011:22) belajar 

dapat membantu siswa meningkatkan kemampuaan sesuai dengan tujuan 

instruksional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru 

perlu memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah 

kondisi atau situasi yang ada dalam diri siswa, seperti kesehatan, keterampilan, 

kemampuan dan sebagainya. Sedangkan kondisi eksternal adalah kondisi yang 

ada di luar diri pribadi siswa, misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan 

prasarana belajar yang memadai dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat diatas, prinsip belajar hendaknya memperhatikan 

prinsip keterdekatan, pengulangan, penguatan serta kondisi eksternal dan internal 

untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai tujuan pembelajara
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2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

  Kegiatan belajar tidak terlepas dari lingkungan tempat belajar untuk 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Menurut Baharuruddin dan 

Wahyuni (2012:18-28) ada dua faktor  yang mempengaruhi hasil belajar. Kedua 

faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar siswa  sehingga 

menentukan kualitas hasil belajar. 

Faktor-faktor tersebut meliputi: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor internal meliputi: 

a. Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

siswa. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam yaitu keadaan; tonus, jasmani 

dan keadaan fungsi jasmani/fisiologis. 

b. Faktor psikologis 

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Faktor psikologis yang utama mempengaruhi 

proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan bakat. 

2. Faktor eksogen/eksternal 

Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor eksternal juga 

mempengaruhi proses belajar. Dalam hal ini, Syah (dalam Baharuddin, 2012) 

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua 

yaitu: 
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a. Lingkungan sosial 

Hal-hal yang mempengaruhi lingkungan sosial adalah lingkungan sosial 

sekolah, masyarakat, dan keluarga. 

b. Lingkungan nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah lingkungan 

alamiah, faktor instrumental dan faktor materi pelajaran. 

Dari paparan diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa 

berupa faktor dari dalam diri siswa berupa fisik dan jasmani, dan faktor dari luar 

diri siswa yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.  

 

2.1.2  Pembelajaran 

2.1.2.1 Hakikat Pembelajaran 

Proses pembelajaran berkaitan dengan proses belajar. Dengan adanya 

proses pembelajaran, maka siswa akan melakukan proses belajar yang dapat 

menentukan hasil belajarnya. Sependapat Baharuddin dan wahyuni (2007:1.18) 

pembelajaran merupakan kegiatan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan 

meningkatkan intensitas dan kualitas belajar siswa. Sedangkan Trianto (2011:17) 

pembelajaran merupakan  usaha sadar dari  guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:23) pembelajaran adalah usaha 

guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

atau stimulus.  
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Dari beberapa ulasan tentang hakikat pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

seseorang (guru) untuk membelajarkan siswanya guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran akan berjalan lancar apabila terdapat komponen 

yang mendukung. Rifa’I dan Anni (2010:195-196 ) menjelaskan komponen-

komponen pembelajaran tersebut diantaranya: 

2.1.2.2.1 Tujuan 

Tujuan diupayakan melalui kegiatan pembelajaran berupa pengetahuan, 

dan keterampilan atau sikap yang dirumuskan dalam TPK secara spesifik dan 

operasional.  

2.1.2.2.2 Subyek belajar 

Siswa berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek karena siswa 

individu yang melakukan proses belajar mengajar, sebagai obyek karena kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri siswa. 

2.1.2.2.3 Materi pelajaran 

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

yang berada dalam Silabus, RPP, dan buku sumber lain yang komperhensif, 

sistematis, dan jelas akan berpengaruh terhadap intensitas proses pembelajaran. 

2.1.2.2.4 Strategi pembelajaran 

Strategi disini diyakini efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran berupa 

model, metode, dan teknik mengajar. Pemilihan srtategi yang tepat harus 



19 
 

 
 

mempertimbangkan tujuan, karakteristik siswa, materi pelajaran, dan sebagainya 

agar  dapat berfungsi maksimal. 

2.1.2.2.5 Media pembelajaran 

Media adalah alat/wahana yang digunakan siswa selama pembelajaran 

untuk membantu penyampaian pesan, dan memiliki fungsi meningkatkan peranan 

srtategi pembelajaran. 

2.1.2.2.6 Penunjang  

Komponen penunjang berupa fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, 

bahan pelajaran dan semacamnya berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

 Komponen-komponen pembelajaran diatas merupakan hal penting dalam 

proses pembelajaran. Apabila semua komponen  terpenuhi dan dikuasai oleh guru, 

maka proses pembelajaran akan berjalan dangan baik sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.  

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran 

Faktor-faktor yang  mempengaruhi proses pembelajaran menurut Sanjaya 

(2012:15) di antaranya: 

2.1.2.3.1 Faktor guru 

Dalam sistem pembelajaran guru bisa berperan sebagai perencana atau 

desainer, dan sebagai implementator atau mungkin keduanya. Oleh karenanya, 

keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru. 
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2.1.2.3.2 Faktor siswa 

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya yang akan mempengaruhi proses pembelajaran didalam kelas. 

2.1.2.3.3 Faktor sarana dan prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah dan lain 

sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak 

langsung mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya jalan menuju 

sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan sebagainya.  

2.1.2.3.4 Faktor lingkungan 

Ada dua fakor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu faktor 

organisasi kelas dan fakor iklim sosial-psikologis. Faktor organisasi kelas meliputi 

jumlah siswa dalam satu kelas. Faktor iklim sosial-psikologis meliputi 

keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. 

Iklim sosial dapat terjadi secara internal dan eksternal. 

Berdasarkan uaraian diatas, dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran yaitu guru, siswa, sarana dan prasarana, serta 

lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, jika semua faktor-faktor 

tersebut dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan proses pembelajaran juga akan 

berjalan dengan baik. 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkatan yang dicapai dalam proses 

pembelajaran untuk memenuhi kriteria atau standar tertentu. Menurut Etziori 

(dalam Hamdani 2011:194), kualitas dimaknai dengan mutu atau keefektifan, 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan/sasaran. 

Sedangkan menurut Robbins efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas 

mencangkup berbagai faktor didalam maupun di luar diri seseorang, tidak dilihat 

dari sisi produktivitasnya, tetapi dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap 

orangnya.  

Pendapat Depdiknas (2004:7) kualitas diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sitemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 

Dalam mencapai efektivitas belajar UNESCO menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan yaitu: 

(1) Learning to know 

Belajar tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga berorientasi 

pada proses belajar, siswa bukan hanya sadar apa yang harus dipelajari namun 

juga memuliki kesadaran untuk mengetahui bagaimana cara mempelajari. 

(2) Learning to do 

Belajar bukan hanya sekedar mendengar dan melihat tetapi juga berbuat 

atau bertindak. 
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(3) Learning to live together 

Belajar dapat dimaknai sebagai bentuk kerjasama antar manusia sebagai 

makhluk sosial. 

(4) Learning to be 

Belajar berhubungan dengan kemampuan diri yang terbentuk di sekolah 

secara maksimal, memungkinkan siswa mengembangkan diri pada tingkat yang 

lebih tinggi. 

Berdasarkan pendappat diatas,  kualitas pembelajaran merupakan interaksi 

antara komponen-komponen pembelajaran (guru, siswa, sumber belajar, dan 

lingkungan belajar) untuk menghasilkan keluaran yang baik, dan mencapai tujuan 

pembelajaran. Indikator yang digunakan dalam kualitas pembelajaran dalam 

penelitian ini meliputi: keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Mengajar merupakan usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar. Selain itu mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik 

(Sardiman 2012: 47). Dalam proses mengajar guru tidak hanya memberikan 

materi pembelajaran saja melainkan guru perlu mengajarkan bagaimana siswa 

dapat memahami pembelajaran yang disampaikan. 

Kedudukan guru mempunyai arti penting dalam pendidikan, terutama 

dalam proses pembelajaran. Bukan hanya sebagai pengajar namun dapat 

membimbing siswa secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Murni dkk 

(2011:13) dalam konsep mengajar titik berat peranan guru bukan sebagai 
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pengajar, melainkan sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar dan fasilitator 

belajar. Oleh karena itu guru perlu mempunyai keterampilan yang dapat 

membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.  

Berikut 8 keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru:  

2.1.3.1.1 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan 

dasar mengajar yang perlu dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien dan menarik. Keterampilan 

membuka menurut Rusman (2012:80) kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa  agar terpusat 

pada hal-hal yang akan dipelajari. 

 Komponen keterampilan  membuka  pelajaran  menurut Etin Solihatin 

(2012:65) sebagai berikut: a) melakukan salam, berdoa dan mengecek kehadiran 

siswa, b) memberikan motivasi, c) menyampaiakan tujuan pembelajaran, d) 

memberikan apersepsi sesuai materi.  

 Sedangkan menutup pelajaran menurut Mulyasa (2007:84) adalah kegiatan  

guru mengakhiri  pembelajaran. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan untuk 

memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses interaksi 

edukatif. 

 Adapun komponen menutup pelajaran yaitu: a) menyimpulkan materi 

pembelajaran bersama siswa, b) memberikan evaluasi, c) memberikan tindak 

lanjut/ PR, d) mendorong siswa untuk lebih semangat belajar. 
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2.1.3.1.2 Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban/ balikan dari orang lain. Guru harus terampil dalam  

bertanya kepada siswa. Menurut Rusman (2012:82)  pertanyaan yang tersusun 

dengan baik memberikan dampak positif diantaranya: meningkatkan partisipasi 

siswa, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dan menuntut 

proses berfikir siswa.   

Komponen keterampilan bertanya meliputi: a) memberikan pertanyaan 

dengan jelas dan singkat, b) memusatkan perhatian siswa, c) memberi  giliran 

secara adil, d) memberikan kesempatan siswa untuk berpikir.  

2.1.3.1.3 Keterampilan menjelaskan  

Menjelaskan adalah pemberian informasi secara lisan yang 

diorganisasaikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab 

akibat, antara yang sudah dan yang belum dialami, antara generalisasi dengan 

konsep, antara konsep dengan data, atau sebaliknya. Keberhasilan guru 

menjelaskan ditentukan oleh tingkat pemahaman siswa. Menurut Etin Solihatin 

(2012:63) keterampilan menjelaskan bertujuan untuk membimbing siswa 

memahami berbagai konsep, membimbing siswa menjawab pertanyaan secara 

nalar, melibatkan siswa untuk berfikir, mendapatkan balikan dan menolong siswa 

menghayati berbagai proses penalaran. 

 Adapun komponen keterampilan menjelaskan meliputi: a) menggunakan 

bahasa yang jelas dan mudah dipahami, b) memberikan tekanan pada bagian yang 
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penting, c) menggunakan contoh/ ilustrasi melalui multimedia, d) memberikan 

balikan (feeback) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan / bahan diskusi.  

2.1.3.1.4 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

 Menurut Rusman (2012:89) diskusi kelompok adalah suatu proses teratur 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan dan pemecahan 

masalah. Guru perlu  membimbing siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok. 

 Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

meliputi:. a) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, b) 

menujukkan kesiapan untuk membantu siswa, c) membantu siswa dalam 

memahami, d) mencegah dominasi siswa dalam diskusi kelompok 

2.1.3.1.5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah cara yang 

dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara 

kelompok. Menurut Etin Solihatin (2012:67) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, 

meningkatkan pemahaman atas masalah penting, meningkatkan keterlibatan 

dalam pengambilan keputusan bersama, mengembangkan kemampuan berpikir 

dan berkomunikasi, serta membina kerjasama yang sehat dan bertanggungjawab. 

Komponen membimbing diskusi kelompok kecil meliputi: a) mengadakan 

pendekatan secara pribadi, b) membimbing siswa berperan aktif dalam 

menyampaikan pendapat, c) membantu siswa untuk maju tanpa mengalami 

frustasi, d) mengarahkan siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain.  
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2.1.3.1.6 Keterampilan mengadakan variasi 

 Guru perlu mengadakan variasi dalam pembelajaran, karena apabila dalam 

proses pembelajaran tidak menggunakan variasi, maka siswa akan cepat merasa 

bosan, perhatian berkurang, akibatnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

Keterampilan variasi mengajar menurut Aqip (2013:87)  meliputi tiga aspek, yaitu 

variasi gaya mengajar, penggunaan media, serta pola interaksi belajar mengajar. 

Apabila ketiga komponen digabungkan, maka dapat meningkatkan perhatian 

siswa, membangkitkan keinginan dan kemauan belajar sehingga hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

 Komponen variasi mengajar meliputi: a) memusatkan perhatian kepada 

siswa, b) melakukan perubahan posisi dalam kelas, c) menggunakan alat bantu 

yang dapat dilihat (menulis dipapan tulis, menunjukkan gambar/ video melalui 

media), d) pola interaksi dengan siswa dilakukan secara langsung dan melalui 

media.     

2.1.3.1.7 Keterampilan mengelola kelas 

 Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses interaksi edukatif. Sesuai pendapat Uzer Usman (dalam 

Rusman, 2012:90), keterampilan mengelola kelas menekankan kemampuan guru 

mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar dapat dikembalikan ke 

kondisi optimal. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru 

mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikan suasana 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  
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 Komponen keterampilan mengelola kelas yaitu: a) membentuk kelompok 

secara heterogen, b) memberi petunjuk yang jelas, c) menegur secara bijaksana, d) 

memberi reaksi terhadap gangguan dikelas. 

2.1.3.1.8 Keterampilan memberikan penguatan 

 Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Menurut 

Rusman (2012:84 ) tujuan pemberian penguatan untuk meningkatkan perhatian 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi 

belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membiasakan kelas kondusif penuh 

penghargaan dan penguatan. 

 Komponen pemberian penguatan terdiri dari: a) memberi penguatan 

verbal, berupa kata-kata pujian, dukungan, dan pengakuan, b) memberi penguatan 

gestural seperti; senyuman, anggukan kepala, mengacungkan jempol, tepuk 

tangan dll, c)memberi penguatan dengan cara mendekati anak, d) memberi 

penguatan berupa simbol atau benda, misalnya; stiker dan gambar.  

 Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan 8 keterampilan dasar 

mengajar kedalam 10 indikator keterampilan guru yaitu memisahkan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran.  Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

dilakukan pemisahan karena pada pelaksanaannya kegiatan membuka dan 

menutup pelajaran memiliki komponen- komponen yang kompleks dan berdiri 

sendiri. Selain itu peneliti menambahkan keterampilan menggunakan model NHT 

yang merupakan bagian dari indikator mengadakan variasi sebagai indikator yang 

berdiri sendiri, karena pada dasarnya model NHT memiliki sintak yang harus 
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tampak dalam tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran. Komponen keterampilan 

menggunakan NHT terdiri dari : a) memberikan nomor kepala kepada masing-

masing anggota kelompok (penomoran), b)  memberikan tugas tiap-tiap kelompok 

(mengajukan pertanyaan), c) memberikan kesempatan siswa untuk menyatukan 

pendapatnya (berpikir bersama), d) melakukan pemanggilan nomor secara adil 

(menjawab). 

  Sepuluh keterampilan dasar tersebut akan digunakan sebagai indikator 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

Multimedia. Indikatornya sebagai berikut: 

1) Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran). 

2) Melakukan variasi dalam mengajar (keterampilan mengunakan variasi). 

3) Melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran (keterampilan bertanya). 

4) Menjelaskan materi (keterampilan menjelaskan). 

5) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok (keterampilan mengelola 

kelas). 

6) Membimbing diskusi kelompok dalam menyatukan pendapat (keterampilan 

membimbing  diskusi kelompok kecil). 

7) Menggunakan model NHT dalam diskusi kelompok (keterampilan 

menggunakan model NHT) 

8) Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan). 

9) Memberikan penguatan dan reward kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 
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10) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa  

 ` Dalam kegiatan pembelajaran siswa berperan sebagai subjek dan pelaku 

kegiatan belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, guru 

hendaknya merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan 

kegiatan dan aktivitas. Secara khusus pendekatan pembelajaran aktivitas siswa 

bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Menurut Paul 

B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) kegiatan aktivitas siswa dapat 

digolongkan dalam delapan kelompok yaitu: 

1. Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, melihat pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, misalnya: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

music, pidato. 

4. Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, membuat 

diagram. 

6. Motor activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 
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8. Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemanagat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan aktivitas  yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran akan menentukan keberhasilan siswa. Aktivitas siswa yang 

digunakan oleh peneliti dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia yaitu : 1) visual activities diperoleh saat siswa mengamati multimedia, 

memperhatikan gambar/ tayangan multimedia dengan seksama; 2) oral activities 

diperoleh saat siswa  mengungkapkan isi yang terkandung dalam multimedia, 

menjawab pertanyaan dengan bahasa yang santun, menyimpulkan pembelajaran;  

3) listening activities diperoleh siswa saat mendengarkan penjelasan guru, 

mendengarkan penjelasan atas jawaban kelompok lain; 4) writing activities 

diperoleh siswa saat mencatat hal-hal pokok terkait materi yang disampaikan 

guru, menuliskan jawaban dalam LKS; 5) motor activities diperoleh saat siswa 

menggolongkan gambar dalam LKS; 6) mental activities diperoleh siswa saat 

menanggapi pertanyaan guru, memecahkan soal dalam LKS; 7) emotional 

activities diperoleh  dari semangat siswa saat mengikuti pelajaran, keberanian 

siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru,  tidak gaduh  saat diskusi kelompok. 

 Ketujuh  aktivitas tersebut akan digunakan sebagai indikator aktivitas 

siswa dalam pembelajaran  IPS melalui model NHT berbantu Multimedia. 

Indikatornya sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (emotional activities). 

2) Melihat multimedia (visual, listening, oral activities). 
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3) Memperhatikan penjelasan guru terkait materi pembelajaran (listening, 

writing activities). 

4) Keterlibatan siswa dalam membentuk kelompok (emotional, listening 

activities). 

5) Melaksanakan diskusi kelompok (mental ,motor,  writing activities). 

6) Menyatukan pendapat dalam diskusi kelompok (oral, writing ,motor,  mental  

activities) 

7) Mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat (oral, mental activities). 

8) Melakukan refleksi dan menyimpulkan pelajaran (writing, mental activities). 

9) Mengerjakan soal evaluasi (writing, mental, visual acivities). 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Seseorang melakukan proses belajar akan mengalami perubahan positif. 

Perubahan itu berupa pengetahuan atau perubahan tingkah laku.  

Menurut Rifa’i dan Anni (2009:85) hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Adapun 

Suprijono (2011:5-6) hasil belajar adalah pola-pola, perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar dapat 

berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan 

motorik dan sikap.  

Benyamin S. Bloom (dalam Rifa”I dan Anni 2010:85-87) menyampaikan 

tiga taksonomi yaitu: 

a.  Ranah kognitif (cognitive domain), berisi perilaku yang menekankan aspek 

intelektual, atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan 
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kemampuan memecahkan masalah. David R. Kratwohl (dalam Sanjaya, 

2008:128), salah seorang anggota tim Bloom  mengajukan  revisi ranah 

kognitif yang terdiri dari: 

1) Mengingat 

Kemampuan menyebutkan kembali informasi/pengetahuan yang 

tersimpan dalam ingatan. 

2) Pemahaman  

Kemampuan pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, tetapi 

berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan 

atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. 

3) Penerapan  

Kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran yang dipelajari 

seperti teori, rumus-rumus, dalil, ide ke dalam situasi baru yang konkret. 

4) Analisis 

Kemampuan menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam 

bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian bahan 

pelajaran. 

5) Mengevaluasi/menilai 

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norm, criteria atau 

patokan tertentu. 

 

6) Mencipta 
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Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang 

utuh atau koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. 

b. Ranah afektif (affective domain), berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan 

nilai. Ranah afektif dapat diukur melalui penilaian karakter.  Menurut Mulyasa 

(2012:147-148) penilaian karakter meliputi sikap percaya diri, saling 

menghargai, bersikap santun, kompetitif, tanggungjawab dan jujur. 

c. Ranah psikomotorik (psychomotorik domain), berkaitan dengan kemampuan 

fisik seperti kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf.  Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah sebagai 

berikut : (a) persepsi, (b) kesiapan, (c) reaksi yang diarahkan, (d) reaksi 

natural (mekanisme), (e) reaksi yang kompleks, (f) adaptasi, dan (g) 

kreativitas. 

Dari beberapa pendapat, disimpulkan hasil belajar ditandai adanya 

perubahan perilaku yang tampak setelah melalui proses belajar. Hasil belajar yang 

baik meliputi tercapainya ketiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Berikut Indikator hasil belajar IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia: 

1. Ranah Kognitif 

a) Menyebutkan macam-macam alat produksi tradisional dan modern (C1). 

b) Menjelaskan perkembangan teknologi produksi tradisional dan modern 

(C2). 

c) Menentukan jenis teknologi produksi tradisional dan modern (C3). 

d) Membedakan jenis teknologi produksi tradisional dan modern (C5). 
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e) Menyebutkan macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern (C1). 

f) Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan 

modern(C2). 

g) Menganalisis jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern (C4). 

h) Membandingkan jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern(C5). 

i) Menyebutkan macam-macam alat transportasi tradisional dan modern (C1). 

j) Menjelaskan perkembanagan transportasi tradisional dan modern(C2). 

k) Membandingkan jenis transportasi tradisional dan modern(C5). 

l) Membuat cerita pengalaman menggunakan teknologi transportasi (C6). 

2. Ranah Afektif 

Diagram 2.1 
Penilaian Karakter Siswa 

 

No Karakter 
(Mulyasa, 

2012: 147-148) 

Deskriptor 

1. Percaya diri  1. Pantang menyerah 
2. Berani menyatakan pendapat 
3. Berani bertanya 
4. Mengutamakan usaha sendiri daripada bantua 

2. Saling 
menghargai  

1. Menerima perbedaan pendapat 
2. Memaklumi kekurangan orang lain 
3. Dapat bekerjasama. 
4. Membantu orang lain 

3. Tanggungjawab 1. Melaksanakan kewajiban 
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan 
3. Menaati tata tertib sekolah 
4. Menjaga kebersihan lingkungan 

4. Jujur  1. Mengemukakan apa adanya 
2. Berbicara secara terbuka 
3. Menunjukkan fakta yang sebenarnya 
4. Mengakui kesalahan 
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3. Ranah Psikomotorik 

a) Penilaian produk terhadap hasil diskusi (LKS) siswa. 

Tabel 2.2 

Penilaian Psikomotorik Siswa 

Indikator Deskriptor 

Ketepatan 
Jawaban 
 
 
 

1. Menyusun gambar dengan tepat. 
2. Kesesuaian jawaban dengan materi. 
3. Jawaban ditulis dengan kata-kata yang 

jelas dan tepat. 
4. Kelengkapan gambar dan jawaban. 

Kreativitas 1. Jawaban ditulis pada kolom yang telah 
disediakan. 

2. Kerapian dalam menempel gambar. 
3. Kebersihan dalam menempel gambar. 
4. Keindahan  

 

Indikator keberhasilan belajar siswa tersebut akan dikembangkan oleh 

peneliti menjadi instrumen penelitian dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT berbantu multimedia. 

 

2.1.4 Hakikat Pendidikan IPS di SD 

2.1.4.1 Pengertian Ilmu-ilmu Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial lahir dari keinginan pakar pendidikan untuk 

membekali siswa menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan di 

masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak terduga. Menurut Gross 

(dalam Hidayati, 2008:1-4) Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual 

mempelajari manusia sebagai anggota dan kelompok masyarakat. Selanjutnya 

Nursid Sumaatmaja (dalam Hidayati, 2008:1-4) Ilmu Sosial adalah cabang ilmu 
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pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara individu atau 

kelompok. 

Dari pendapat diatas, disimpilkan Ilmu Sosial adalah cabang ilmu yang 

mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

2.1.4.2. Pengertian Pendidikan IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS erat kaitannya dengan gejala sosial baik 

fisik maupun lingkungan tempat manusia tinggal. IPS mulai diperkenalkan dari 

tingkat SD dengan berbagai materi seperti  mengenal anggota keluarga, sejarah 

dan kenampakan alam. 

Menurut Trianto (2012:171) IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirumuskan atas dasar realita dan 

fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek 

cabang-cabang ilmu sosial. Pendapat ini diperkuat Astuti dkk (2009:1) IPS adalah 

program pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu-ilmu 

sosial dan humonaria.  

 Menurut para ahli dalam Arini dkk, (2009:2) beberapa pendapat mengenai 

pengertian IPS yaitu: 

a. Jean Jarolimek (1967): IPS mengkaji manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosial dan fisiknya. 

b. Edgar B. Wesley: IPS sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dipilih untuk 

tujuan pendidikan. 



37 
 

 
 

c. Binning (1952): IPS merupakan suatu pelajaran yang berhubungan langsung 

dengan perkembangan dan organisasi masyarakat, manusia dan manusia 

sebagai anggota dari kelompok sosial. 

d. Michaelis (1957): IPS dihubungkan dengan manusia dan interaksinya dengan 

lingkungan fisik dan sosialnya menyangkut hubungan kemanusiaan. 

e. Depdikbud RI (dalam kurikulum 1975): IPS adalah bidang studi yang 

merupakan paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial. 

f. Prof. Dr. D. Nasution, MA. (1975): IPS merupakan suatu program pendidikan 

yang merupakan suatu keseluruhan, pada pokoknya mempersoalkan manusia 

dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan sosialnya, dan bahanya 

diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial (geografi, sejarah, ekonomi, 

antropologi, sosiologi, politik dan psikologi social). 

Berdasarkan pendapat tentang IPS, disimpulkan IPS merupakan salah satu 

bidang studi  ilmu-ilmu sosial yang mempelajari, menelaah dan manganalisis 

gejala dan masalah sosial yang timbul dari proses interaksi manusia dengan 

manusia, manusia dengan lingkungannya secara fisik maupun sosial untuk 

membekali siswa menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab serta menjadi warga dunia yang cinta damai. 

2.1.4.3 Hakikat dan Tujuan IPS di SD 

Hakikat IPS adalah telaah manusia dan dunia. Manusia sebagai makhluk 

sosial selalu hidup bersama dan harus menghadapi tantangan-tantangan yang 

berasal dari lingkungan tempat manusia tinggal. Menurut Hidayati, (2008:1-19) 

setiap manusia sejak lahir telah berinteraksi dengan manusia lain, misalnya 
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dengan ibu yang melahirkan, ayah, dan keluarga, semua pengetahuan yang telah 

melekat pada diri anak dapat dikatakan sebagai “pengetahuan sosial”. Dengan 

demikian dalam diri kita, dengan kadar yang berbeda, telah terbina pengetahuan 

sosial sejak kecil hanya namanya belum baru dikenal setelah secara formal 

memasuki bangku sekolah. 

Setiap usaha pendidikan senantiasa memiliki tujuan tertentuyang hendak 

dicapai. Menurut Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 mata pelajaran IPS 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) mengenal konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) 

memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (BSNP, 2007:575). 

Sesuai pendapat Taneo (2010:1.27) tujuan utama IPS untuk memperkaya 

dan mengembangkan kehidupan siswa dengan mengembangkan kemampuan 

dalam lingkungannya dan melatih untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat 

yang demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup yang lebih 

baik. 

Sedangkan Hamalik (dalam Hidayati, 2008:1-24) merumuskan tujuan IPS 

yang berorientasi pada tingkah laku siswa yaitu: pengetahuan dan pemahaman, 

sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial dan sikap, keterampilan. Pada dasarnya 

tujuan pendidikan IPS untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar 
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siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta membekali siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi.  

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulan tujuan pendidikan IPS di SD 

adalah untuk mengoptimalkan potensi siswa dan mengembangkan keterampilan 

sosialnya dalam masyarakat majemuk ditingkat lokal, nasional dan global. 

2.1.4.4 Karakteristik  Pendidikan IPS di SD 

Bidang Studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi 

atau terpadu. Menurut  Sadeli dalam Hidayati dkk (2008:1-26) IPS merupakan 

gabungan ilmu-ilmu sosial yang terpadu, artinya materi IPS diambil dari ilmu-

ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam disiplin ilmu.  Karena 

IPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial, dapat dikatakan IPS mempunyai cirri-

ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya. 

Karakteristik pembelajaran IPS di SD dapat dilihat dari berbagai pandanagan, 

diantaranya dari materi dan strategi penyampaiannya. 

2.1.4.4.1 Materi IPS  

Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran IPS yang melupakan masyarakat 

sebagai sumber dan obyeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak 

pada kenyataan. Materi   IPS   kelas   tinggi   khususnya   kelas   IV semester II 

meliputi : kegiatan ekonomi  dalam memanfaatkan sumber daya alam, koperasi 

dan kesejahteraan rakyat, teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi, 

mesalah –masalah sosial dilingkungan setempat.  
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Ada lima sumber materi Ilmu Pengetahuan Sosial adalah sebagai berikut: 

a. Segala sesuatu atau apa saja ada dan terjadi disekitar anak sejak dari 

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

dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 

b. Kegiatan manusia, misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. 

c. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat 

sampai yang terjauh. 

d. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah 

yang dmulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian yang luar biasa. 

e. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, 

pakaian, permainan dan keluarga.  

2.1.4.4.2 Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

 Pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu 

materi disusun dalam urutan : anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, 

kota, region, negara dan dunia (Hidayati, 2008: 1-26). Tipe kurikulum disebut 

“The Wedining Horizon or Expanding Enviroment Curriculum”. Tipe kurikulum 

didasarkan asumsi siswa bahwa pertama-tama perlu dikenalkan atau memperoleh 

konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau disi sendiri. 

Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan dan 
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mengembangkan kemampuan untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih 

luas. 

2.1.4.5 Kurikulum IPS SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

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

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

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

ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang 

cinta damai (BSNP 2007: 575). 

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1, ayat 15 dikemukakan bahwa 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (BSNP, 

2006). Kurikulum ini disusun dan dikembangkan oleh setiap  satuan pendidikan 

berdasarkan standar isi (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006) dan standar 

kompetensi lulusan (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006). Standar isi dan 

standar kompetensi lulusan merupakan pedoman pengembangan KTSP untuk 

mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 
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2.1.5 Pendekatan scientific dalam Kurikulum 2013 

 Pendekatan scientific merupakan pendekatan pembelajaran berbasis 

keilmuan yang mengembangkan tiga ranah dalam proses pembelajaran yaitu 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terintegrasi. Hasil belajar 

mengembangkan siswa yang kreatif, produktif, aktif, dan inovatif melalui 

pengetahuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi  (Purnomo, 

2013:14). 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific menurut 

Kemendikbud (2013) sebagai berikut: 

1. Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan kebermanaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning), memiliki keunggulan: menyajikan media obyek secara 

nyata, menjadikan siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya.  

2. Menanya  

 Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Saat guru 

bertanya, saat itu guru membimbing atau memandu siswa belajar dengan baik.   

3. Menalar 

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

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.   

4. Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang 
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sesuai serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Jejaring pembelajaran atau mengkomunikasikan 

Tahap ini siswa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya (Purnomo, 2013:13). 

Membentuk jejaring terdiri dari tiga langkah, yaitu: menyimpulkan, menyajikan, 

dan mengkomunikasikan. Menyimpulkan dilakukan bersama-sama dalam satu 

kesatuan kelompok atau bisa juga dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil 

kegiatan mengolah informasi. 

 

4.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif  

4.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk dalam tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Menurut Trianto 

(2012:51) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial untuk membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah konsep belajar kelompok 

dengan panduan guru, hal ini sependapat Suprijono (2011:51-54) pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin atau diarahkan oleh guru, guru 
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menetapkan tugas dan pertanyaan serta menyediakan bahan informasi yang 

dirancang dalam membantu siswa menyelesaikan suatu masalah. 

 Dalam sebuah pembelajaran kooperatif yang lebih difokuskan adalah 

siswa. Siswa yang terlibat aktif dalam suatu proses pembelajaran. Slavin 

(2011:33) tujuan yang paling penting pembelajaran kooperatif adalah memberikan 

siswa pengetahuan, konsep, kemampuan dan pemahaman yang mereka butuhkan. 

Adapun  Hamdani (2011:131) pembelajaran kooperatif mengajarkan keterampilan 

khusus agar siswa dapat bekerja sama dengan baik dan diberi lembar kegiatan 

berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk dijalankan.  

 Dari uraian diatas disimpulkan pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang menekankan pada diskusi kelompok, bukan sekedar belajar 

kelompok, namun siswa dituntut aktif dan bekerja sama dalam kelompoknya.  

2.1.6.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011:31) 

adalah: 1) setiap anggota memiliki peran; 2) terjadi hubungan interaksi langsung 

di antara siswa; 3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara 

belajarnya dan juga teman sekelompoknya; 4) guru membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; 5) guru hanya berinteraksi 

dengan kelompok saat diperlukan. 

 

 

 



45 
 

 
 

 Adapun karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut 

Rusman (2012207) sebagai berikut: 

1) Pembelajaran secara tim 

 Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tim harus 

mampu membuat siswa untuk belajar dan saling membantu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2) Didasarkan manajemen kooperatif 

 Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: a) sebagai perencanaan 

pelaksanaan dan langkah-langkah pembelajaran; b) organisasi perencanaan 

yang matang agar proses pembelajaran berjalan efektif; c) kontrol guna 

menentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun non tes. 

3) Kemauan untuk bekerja sama 

 Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan kelompok, 

oleh karena itu prinsip kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan dalam 

pembelajaran kooperatif agar mencapai hasil yang maksimal. 

4) Keterampilan bekerja sama 

 Kemampuan kerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran secara berkelompok.  
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2.1.6.3 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Rusman  (2012: 211) terdapat enam langkah utama atau tahapan 

pembelajaran kooperatif, yaitu: 

Tahap 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan 

pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi 

siswa belajar. 

Tahap 2: Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau  melalui bahan bacaan. 

Tahap 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok 

belajar dan  membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif 

dan efisien. 

Tahap 4: Membimbing  kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar saat mengerjakan tugas 

mereka. 

Tahap 5: Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Tahap 6: Memberikan penghargaan. 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar siswa baik secara individu maupun kelompok. 
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2.1.7 Model NHT 

2.1.7.1 Pengertian Model NHT 

 NHT atau penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional. NHT pertama kali dikembangkan 

oleh Spenser Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto, 2010:82). 

Menurut Huda (2013:138) model pembelajaran NHT merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk saling sharing ide-ide 

dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan nomor kepala bernomor yang bergambar sesuai materi pelajaran. 

Siklus I gambar tema teknologi produksi, siklus II gambar tema teknologi 

komunikasi, dan siklus III gambar tema teknologi transportasi. Ini diharapkan  

dapat menarik perhatian serta rasa ingin tahu siswa terhadap materi pelajaran agar 

pelajaran lebih bermakna. 

Dari penjelasan diatas, disimpulkan model NHT merupakan model kepala 

bernomor yang efektif dapat mengaktifkan siswa, memberikan kesempatan siswa 

untuk saling bertukar pikiran dan menyatukan pendapat. 

2.1.7.2 Langkah-langkah Model NHT 

 Menurut Trianto (2010:82) dalam mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sintak NHT yang terdiri 

dari: 
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a. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada 

setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2 : Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan, dapat bervariasi dan amat spesifik dalam bentuk 

kalimat tanya. 

c. Fase 3 : Berpikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

d. Fase 4 : Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk 

seluruh kelas. 

 Sedangkan langkah-langkah model NHT menurut Hamdani (2011:90)  

yaitu: 

a) Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

b) Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

c) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

d) Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 
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e) Siswa lain diminta untuk member tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor 

lain. 

f) Kesimpulan. 

4.1.7.3 Kelebihan dan Kekurangan Model NHT 

Kelebihan model NHT menurut Hamdani (2011:90) antara lain: 1) setiap 

siswa menjadi siap semua; 2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-

sungguh; 3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Melalui model NHT juga dapat meningkatkan semangat kerja sama siswa serta 

dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Sedangakan 

menurut Huda ( 2013:138) adalah: 1) memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, 

2) meningkatkan kerja sama siswa, 3) dapat digunakan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. 

Selain itu model NHT juga memiliki kelemahan, berikut ini kelemahan 

model pembelajaran NHT menurut Hamdani (2011:90): 1) kemungkinan nomor 

yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru; 2) tidak semua anggota kelompok 

dipanggil oleh guru. 

Model NHT memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, 

peneliti memberikan usulan solusi yaitu: Guru membuat list atau catatan kecil 

yang berisi daftar nomor-nomor yang sudah dipanggil agar kemungkinan nomor 

yang sama dipanggil lagi dapat diminimalisasi. List atau catatan kecil ini sekaligus 

mengetahui nomor-nomor  yang sudah dipanggil. 
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4.1.8 Media pembelajaran 

Media merupakan penghubung dalam suatu proses pembelajaran. Guru 

dapat menyampaikan suatu pesan kepada siswa dengan menggunakan media. 

Menurut  Gerlach & Ely (1971) media dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sesuai Arsyad, 2013:3 

pengertian media adalah alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali invormasi visual atau verbal. 

 Adapun Munadi (2013:54) media dalam proses pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yakni 1) media audio adalah 

media yang hanya melibatkan indera atau melibatkan indera pendengaran dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata; 2) media visual adalah 

media yang hanya melibatkan indera penglihatan; 3) media audio visual adalah 

media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu 

proses; 4) multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam proses 

pembelajaran. 

Sedangkan Sudjana dan Rifa’i (2010:2) menjelaskan tentang manfaat 

media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 



51 
 

 
 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak bosan dalam 

pembelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan 

uraian guru. 

Pemanfaatan media harus terencana dan sistematik sesuai tujuan 

pembelajaran. Kehadiran media membantu siswa memahami konsep tertentu yang 

sulit dijelaskan dengan bahasa verbal.  

Untuk memahami peranan media bagi siswa dalam proses mendapatkan 

pengalaman belajar, Edgar Dale melukiskan sebuah kerucut pengalaman (cone of  

experience).  Kerucut pengalaman digunakan untuk menentukan media yang 

sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara mudah (Sanjaya, 

2012:65). 

 

 

 

Gambar 2. Kerucut Edgar 

Kerucut pengalaman Edgar Dale memberikan gambaran mengenai 

pengalaman belajar siswa. Semakin konkret bahan pengajaran, maka semakin 

banyak pengalaman diperoleh siswa. Sebaliknya, jika semakin abstrak bahan 

pengajaran, maka semakin sedikit pengalaman diperoleh siswa (Sanjaya, 

2012:64). 
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Dari penjelasan diatas, disimpulkan media adalah alat bantu yang 

digunakan untuk menyalurkan informasi penting untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

 

2.1.9 Multimedia sebagai Media Pembelajaran 

2.1.9.1 Pengertian Multimedia  

Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa 

Latin yaitu nouns berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media 

berasal dari bahasa Latin yaitu medium berarti perantara atau sesuatu yang dipakai 

untuk menghantarkan, menyampaikan atau membawa sesuatu (Munir, 2013:2). 

 Menurut Gayeski (1993) dalam Munir (2013:2)  mendefinisikan 

multimedia sebagai kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi 

yang memiliki pesan untuk membangun, menyimpan, menghantarkan dan 

menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, video dan sebagainya. 

Sesuai Arsyad (2013:162) multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, 

teks, suara, video dan animasi. 

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan multimedia merupakan suatu 

jenis media teknologi komputer yang menyajikan dan menggabungkan teks, suara, 

gambar, animasi, video dan audio dalam menyampaikan informasi agar  lebih 

menarik. 
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2.1.9.2 Komponen Multimedia 

Komponen multimedia menurut Munir (2013:16-17) terdiri dari teks, , 

gambar (images atau visual diam), video (visual gerak), animasi, audio ( suara, 

bunyi) dan interaktivitas. Berikut penjelasan elemen atau komponen multimedia: 

a. Teks, merupakan suatu kombinasi huruf yang menjelaskan suatu maksud atau 

materi pembelajaran dan dapat dipahami oleh orang yang membacanya.  

b. Gambar (images atau visual diam), merupakan penyampaian informasi dalam 

bentuk visual.  

c. Video (visual gerak), merupakan alat atau media yang dapat menunjukkan 

simulasi benda nyata. Agnew dan Kellerman (1996) mendefinisikan video 

sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar 

bergerak dan dapat memberikan ilusi/fantasi.  

d. Animasi, merupakan suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, 

grafik dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan.  

e. Audio (suara, bunyi), didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk 

digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk 

keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, sedih, semangat dan macam-

macam disesuaikan dengan situasi dan kondisi.  

f. Interaktivitas, elemen ini sangat penting dalam multimedia interaktif. Elemen 

lain seperti teks, suara, video dan foto dapat disampaikan melalui media lain 

seperti TV dan VCD player, tetapi elemen interaktif hanya dapat ditampilkan 

di komputer.  
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 Dari penjelasan diatas komponeen multimedia terdiri dari teks, gambar, 

video, animasi, audio, dan interaktivitas. 

2.1.9.3 Kelebihan Multimedia 

Multimedia menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar dan 

dilakukan, sehingga multimedia sangat efektif untuk menjadi alat (tools) yang 

lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Munir (2013:6) mengatakan 

efektivitas multimedia dapat dilihat dalam beberapa kelebihan multimedia, antara 

lain: a) Penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi, b) kemampuan 

untuk mengakses informasi secara up to date dan memberikan informasi lebih 

banyak, c) bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indra, d) menarik 

perhatian dan minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara dan 

gerakan, e) media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, 

suara, gambar, video dan animasi f) meningkatkan kualitas penyampaian 

informasi, g) bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah diantara 

pengguna multimedia.  

Di sisi lain Munir, 2013:6-7 mengatakan multimedia memberikan 

keuntungan terhadap penyampaian dan penerima informasi, antara lain: 

a. Lebih komunikatif 

Informasi yang menggunakan gambar dan animasi lebih mudah dipahami oleh 

pengguna dibandingkan informasi yang dibuat dengan cara lain seperti 

membaca karena harus membacanya secara berulang-ulang. 
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b. Mudah dilakukan perubahan 

Dalam multimedia semua informasi disimpan dalam komputer dan bisa diubah, 

ditambahkan, dikembangkan, atau digunakan sesuai dengan kebutuhan.  

c. Interaktif 

Pengguna (guru) dapat interaktif sehingga keinginannya langsung bisa 

terpenuhi.  

d. Lebih leluasa menuangkan kreativitasnya 

Guru dapat menuangkan kreativitasnya supaya informasi dapat lebih 

komunikatif, estetis, dan ekonomis sesuai kebutuhan.  

Dari pendapat diatas, multimedia memiliki banyak kelebihan karena 

didukung oleh berbagai aspek seperti suara/audio, video, animasi, teks dan grafik 

sehingga perhatian siswa akan lebih terpusat dan rasa ingin tahunya akan lebih 

tinggi untuk mempelajari hal-hal lain karena merasa tertarik akan media 

penyampainnya. 

  

2.1.10 Teori Belajar yang Mendasari Model NHT berbantu Multimedia 

2.1.10.1 Teori Belajar Kontruktivisme 

Model pembelajaran NHT merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif didasari oleh teori kontruktivisme yang berpandangan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan dengan kerjasama akan memudahkan siswa dalam 

menemukan dan menguasai konsep yang sukar. 

 Menurut Lapono (2008:1-25) pembelajaran kontruktivisme merupakan 

satu teknik melibatkan siswa membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan 
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menggunakan pengetahuan yang telah ada. Pendapat diperkuat Slavin (dalam 

Trianto 2012:74) aliran kontruktivisme menghendaki pengetahuan dibentuk 

sendiri oleh siswa dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna.  

 Prinsip-prinsip yang diambil dari kontruktivisme menurut Suparno (dalam 

Trianto 2012:75-76) antara lain: 

a. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. 

b. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. 

c. Mengajar adalah membantu siswa belajar. 

d. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. 

e. Kurikulum menekankan partisipasi siswa. 

f. Guru sebagai fasilitator. 

Berdasarkan uraian diatas, disimpukan teori belajar kontruktivisme 

merupakan pembelajaran berpusat pada siswa dengan  mengkonstruksi 

pengetahuan dari pengalaman yang telah dimiliki. 

2.1.10.2 Teori Belajar Kognitif  

Teori belajar kognitif merupakan salah satu dari beberapa teori tentang 

belajar. Karakteristik siswa yang beragam membuat guru perlu menerapkan teori 

belajar sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. 

 Menurut Lapono (2008) belajar kognitif mengacu wacana psikologi 

kognitif, berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental, struktur ingatan 

aktivitas belajar. Diperkuat  Piaget (dalam Baharuddin, 2012:123) setiap anak 

mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap teratur.  

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 
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4.1.10.2.1 Tahap Sensorimotorik 

 Perkembangan tahap sensorimotorik terjadi dari usia 0-2 tahun. Dalam 

tahap ini, anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan jalan melihat, 

meraba atau memegang, mengecap, mencium dan menggerakan dan 

mengandalakan kemampuan sensorik serta motoriknya.  

4.1.10.2.2 Tahap Pra-Operasional 

 Perkembangan tahap praoperasional terjadi dari usia 2 sampai 7 tahun, 

anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. 

4.1.10.2.3 Tahap Operasional konkret 

 Perkembangan tahap operasional konkrit berlangsung dari usia 7 sampai 

11 tahun, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang 

konkret dan mengklasifikasikan benda-benda kedalam bentuk-bentuk yang 

berbeda. 

4.1.10.2.4 Tahap Operasional Formal 

 Perkembangan tahap operasional formal terlihat pada usia 11 sampai 15 

tahun,  anak dapat berpikir abstrak dan logis.  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan pembelajaran melalui 

model NHT berbantu multimedia  merupakan pembelajaran dari teori 

kontruktivisme dan kognitif. Penjelasan teori kognitif yang dikemukakan oleh 

Piaget bahwa usia anak SD (7-11 tahun) termasuk dalam usia anak berfikir 

operasional konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk 

yang berbeda. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa akan lebih mudah dalam 

menerima pelajaran karena dibantu multimedia sebagai media pelajaran yang akan 
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membantu siswa dalam menelaah dan memahami suatu kejadian/ fenomena 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki (teori 

kontruktivisme). 

 

2.1.11 Penerapan Model NHT Berbantu Multimedia dalam Pembelajaran 

IPS di SD 

Penelitian ini menggunakan model NHT berbantu multimedia. Maksudnya 

siswa akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena model ini menuntut 

siswa untuk menyatukan pendapatnya dan aktif menjawab pertanyaan.  

 Dalam penerapanya, model NHT akan dipadukan dengan multimedia. 

Multimedia mempunyai banyak kelebihan karena lebih komunikatif dan interaktif. 

Bentuk multimedia yang  dipakai peneliti berupa tampilan video,t eks, gambar,  

dan animasi sesuai dengan materi pelajaran. Hal ini tentu akan menarik minat 

siswa dalam memperhatikan materi pelajaran karena materi dikemas dalam bentuk 

yang menarik dan sekreatif mungkin, sehingga siswa tidak akan merasa bosan 

dalam pembelajaran. Berikut ini adalah langkah-langkah model NHT berbantu 

multimedia dalam proses pembelajaran: 

1. Siswa mengamati multimedia yang ditampilkan guru sesuai dengan materi 

pelajaran (mengamati dan menalar). 

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang disajikan 

melalui multimedia  (mengamati, menanya dan menalar). 

3. Siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 5-6 orang secara heterogen,. 

masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor (mengkomunikasikan). 



59 
 

 
 

4. Setiap kelompok diberikan  LKS dan masing-masing anggota kelompok 

mengerjakannya (mengamati dan menalar). 

5. Masing-masing kelompok berdiskusi menemukan jawaban yang benar 

(menyatukan pendapat) dan memasikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban tersebut (mengamati, menanya dan menalar). 

6. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusinya (menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan). 

7. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan menunjuk secara acak pula oleh guru 

(menalar, mencoba dan mengkomunikasikan). 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi (menalar dan menanya). 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui 

model NHT berbantu multimedia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 

Mustofa, M Bahri. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Model Numbered Heads Together (NHT) pada  Siswa 

Kelas IV MI Roudlotul Mustashlihin Sukodono. Skripsi. IAIN Sunan Ampel 

Surabaya.. Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran kooperatif  tipe 

NHT dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

kelas IV MI Roudlotul Mustaslihin Sukodono yang berjumlah 40 siswa tahun 

pelajaran 2011/2012. Hasil belajar siswa siklus I sebesar 80,22 presentase 
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ketuntasan 77,5%, siklus II menjadi 85,17 dengan presentase 100%. Aktivitas 

guru siklus I 76% meniningkat siklus II menjadi 86%. Aktivitas siswa siklus I 

sebesar 88% meningkat siklus II menjadi 88%. Penelitian yang dilakukan dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV 

MI Roudlotul Mustashlihin. 

Herawati, Puspita. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Numbered Heads Together untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Siswa 

Sekolah Dasar. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya. Penelitian menunjukkan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Babadan 1/456  Surabaya yang berjumlah 28 siswa tahun ajaran 

2012/2013. Dibuktikan siklus I persentase keterampilan guru 68,75% kriteria 

cukup, siklus II 77,08% kriteria baik dan siklus III 91,66% berkriteria sangat baik. 

Persentase aktivitas siswa  siklus I 64,90% berkriteria cukup, siklus II 76,09% 

kriteria baik, dan siklus III  86,37 kriteria sangat baik. Ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa siklus I 57,14% kriteria cukup, siklus II 78,57% kriteria baik dan 

siklus III 92.85%  kriteria sangat baik. Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Babadan 1/456 Surabaya. 

Khoiruya, Sittara Okiwana. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

Melalui Pendekatan TGT (Team Game Tournamen) Menggunakan Multimedia. 

Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukan pembelajaran 

IPS melalui pendekatan TGT menggunakan multimedia dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, hasil belajar, dan keterampilan guru kelas V SD Islam Al-Madina 

Semarang tahun ajaran 2012/2013. Dibuktikan aktivitas siswa siklus I skor 10,59 



61 
 

 
 

kategori cukup, siklus II skor 14,77 kategori cukup, dan siklus III menjadi 18,39 

kategori baik. Keterampilan guru siklus I skor 26 kategori baik, siklus II skor 37 

kategori sangat baik, siklus III menjadi 39 kategori sangat baik. Hasil belajar 

siklus I nilai rata-rata 60,56 persentase ketuntasan 44,44%, siklus II memperoleh 

62,78 persentase 61,11%, dan siklus III menjadi 70,56 persentase 83,33%. Ini 

menunjukkan pendekatan TGT menggunakan multimedia dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS. 

Hidayat, Wahyu. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Kooperatif tipe NHT Berbasis Multimedia pada Siswa Kelas IVB SDN 

Krapyak Kota Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian 

penggunaan model kooperatif tipe NHT berbasis multimedia dapat meningkatkan  

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar kelas IVB SDN Krapyak 

Kota Semarang yang berjumlah 40 siswa tahun ajaran 2011/2012. Hasil penelitian 

menunjukkan  keterampilan guru siklus I memperoleh skor 18 kategori cukup, 

siklus II skor 25 kategori baik, dan siklus III menjadi 32 kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa siklus I rata-rata skor 20,8 kategori cukup, siklus II menjadi 28,3 

kategori baik, dan siklus III menjadi 30,6 kategori sangat baik. Persentase 

ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I 45%, siklus II 62,5%, dan siklus III 

menjadi 92,5%. Ini  menunjukkan melalui model kooperatif tipe NHT berbasis 

multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar.  

 

 



62 
 

 
 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Proses pembelajaran IPS di SDN Tambakaji 04 Semarang belum optimal. 

Permasalahan diantaranya berasal dari guru belum menggunakan model dan 

media inovatif, keterampilan bertanya guru belum interaktif. Hal tersebut 

menyebabkan aktivitas siswa dalam pembelajaran masih rendah. Siswa terkesan 

pasif, kurang antusias dalam pelajaran sehingga tidak jarang siswa kurang mampu 

menguasai materi IPS karena dianggap sulit. Permasalahan tersebut 

mengakibatkan hasil belajar siswa dibawah KKM (67). 

Kondisi tersebut membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS yaitu menggunakan model NHT berbantu multimedia. Melalui 

model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kelompok,  model  ini juga merupakan upaya yang sangat baik untuk 

meningkatkan tanggung jawab masing-masing siswa dalam diskusi kelompok 

karena masing-masing anggota mempunyai kesempatan sama mengeluarkan 

pendapatnya. Selain itu, penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat 

menarik perhatian dan minat siswa karena dapat memberikan pengalaman nyata 

dan menarik minat serta perhatian siswa. Melalui penggabungan unsur media 

dapat meningkatkan semangat belajar, menjadikan siswa aktif, antusias, dan 

membantu meningkatkan daya ingat serta menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

Melalui model NHT berbantu multimedia di kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Semarang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 
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Adapun kerangka berpikir penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 kerangka berfikir 

Kondisi Awal 

1. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 
2. Guru kurang maksimal menggunakan media berteknologi. 
3. Keterampilan bertanya guru belum interaktif. 
4. Siswa kurang berani menjawab pertanyaan. 
5. Siswa belum aktif dalam diskusi kelompok. 
6. Siswa kurang antusias dan termotivasi dalam pembelajaran. 
7. Hasil belajar siswa rendah, 25 orang (67,5%) di bawah KKM  (67). 

Tindakan 

Langkah-langkah Model NHT berbantuan Multimedia  
1. Siswa mengamati multimedia  yang ditampilkan guru dengan materi 

pelajaran (mengamati dan menalar). 
2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

disajikan melalui multimedia  (mengamati, menanya dan menalar). 
3. Siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 5-6 orang secara 

heterogen, masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor 
(mengkomunikasikan). 

4. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa (LKS) dan masing-
masing anggota kelompok mengerjakannya (mengamati dan 
menalar). 

5. Masing-masing kelompok berdiskusi menemukan jawaban yang 
benar (menyatukan pendapat) dan memasikan tiap anggota 
kelompok mengetahui jawaban tersebut (mengamati, menanya dan 
menalar). 

6. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang 
dipanggil mempresentasikan hasil diskusinya (menalar, mencoba 
dan mengkomunikasikan). 

7. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan menunjuk secara acak pula 
oleh guru (menalar, mencoba dan mengkomunikasikan). 

8. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi (menalar dan 
menanya). 

1. Guru menerapkan model pembelajaran inovatif. 
2. Guru menggunakan media teknologi secara maksimal. 
3. Keterampilan bertanya guru interaktif. 
4. Siswa berani menjawab pertanyaan. 
5. Siswa aktif dalam diskusi kelompok. 
6. Siswa termotivasi dan antusias dalam pembelajaran. 
7. Hasil belajar siswa meningkat dengan mencapai KKM 67 serta 

ketuntasan klasikal 80% 

Kondisi Akhir 
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2.1 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir maka dirumuskan hipotesis 

penelitian yaitu melalui model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar IPS dikelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang.. 
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Adapun tahapan penelitian sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan  

 Tahap perencanaan adalah tahap peneliti melakukan serangakaian 

persiapan peneliti mulai dari perencanaan, persiapan teknis, pra-simulasi, 

simulasi, penjajakan, pelaksanaan analisis dan diagnose awal (sementara), 

penyusunan hipotesa dan diakhiri dengan persiapan taknis akhir pelaksanaan 

penelitian (Muliawan, 2010:8). Menurut Arikunto (2009:18), dalam tahap 

perencanaan peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang akan diamati 

kemudian membuat instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam 

fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

  Dalam tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan peneliti sebagai 

berikut: 

1. Peneliti bersama kolaborator menentukan SK dan KD yang akan digunakan, 

yaitu SK 2. Mengenal sumber daya alam kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi, dan KD 2.3 Mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. 

2. Menyusun perangkat pembelajaran melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

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

jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrument penilaian karakter dan 

produk siswa. 

3. Mempersiapkan multimedia IPS yang akan digunakan. 
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4. Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

3.1.2 Pelaksanan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto, 

2009:18). Tahap ini peneliti menggunakan model NHT berbantu multimedia yang 

direncanakan tiga siklus. Setiap satu siklus terdiri satu pertemuan, jika belum 

mencapai KKM akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Penelti bersama 

kolaborator berperan dalam melakukan pengamatan dalam pelaksanaan tindakan. 

Siklus pertama menjelaskan tentang perkembangan teknologi produks. 

Siklus kedua menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi. Siklus ketiga 

menjelaskan perkembangan teknologi transportasi. 

3.1.3 Pengamatan (observasi) 

Menurut Muhadi (2011:124) observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan observasi dilakukan secara 

kolaboratif bersama dengan guru kelas IVB dan dilaksanakan secara bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan karena keduanya berlangsung dalam waktu yang 

sama. Observasi dilakukan untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu multimedia. 

Pengamatan dilakukan menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta 

melakukan observasi terhadap tingkat keberhasilan pembelajaran. 
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3.1.4 Refleksi 

Menurut Iskandar (2008:109) refleksi merupakan analisis, sintesis, dan 

penilaian terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan yang 

dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Dalam tahap ini, peneliti bersama 

kolaborator mengkaji tindakan pelaksanaan berupa keterampilan guru, aktivitas, 

dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Semarang. Dari hasil diskusi akan diketahui apakah pelaksanaan tindakan berjalan 

sesuai dengan rencana dengan melihat ketercapaian indikator kinerja siklus I, 

mengkaji kekurangan, membuat daftar permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan siklus I, kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya.  

 

3.2 PERENCANAAN  TAHAP PENELITIAN 

Penelitian tindakan  kelas  ini direncanakan dalam  3 siklus, masing-masing 

siklus terdiri dari 1 pertemuan. 

Adapun rincian tiap siklus sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus  I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a) Menentukan SK dan KD  mata pelajaran IPS kelas IV semester II. 

Standar Kompetensi: 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 
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Kompetensi Dasar: 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator: 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat produksi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menentukan jenis teknologi produksi tradisional dan modern (C3). 

2.3.4 Membandingkan jenis teknologi produksi tradisional dan modern 

(C5). 

b) Menyusun perangkat pembelajran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

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

jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrument penilaian karakter dan 

produk siswa. 

c) Mempersiapkan multimedia IPS perkembangan  teknologi produksi. 

d) Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Tahap ini menerapkan rencana penelitian tindakan kelas yang disusun 

pada tahap perencanaan sesuai model NHT berbantu multimedia. 

Prosedur pelaksanaanya sebagai berikut:  
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A. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis melalui presensi, salam, 

berdoa, dan mempersiapkan pembelajaran. 

2. Melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada  siswa 

“Anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teknologi 

produksi? (kegiatan menalar,menanya). 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Memotivasi siswa dalam pembelajaran 

B. Kegiatan inti (± 45 menit) 

1. Siswa mengamati multimedia berupa video tentang perkembangan dan 

jenis teknologi produksi (eksplorasi/ kegiatan mengamati dan menalar ). 

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai perkembangan 

teknologi produksi tadisional dan modern (eksplorasi/ kegiatan 

mengamati, menanya, menalar) 

3. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok secara heterogen yang 

beranggotakan 5-6 siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi 

nomor (elaborasi/kegiatan mengkomunikasikan). 

4. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa  (LKS) dan masing-

masing kelompok mengerjakannya (elaborasi/kegiatan mengamati dan 

menalar). 

5.  Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

benar dan memastikan tiap anggota kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 



71 
 

 
 

6. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka (elaborasi/ 

kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

7. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan penunjukkan acak pula oleh guru 

(elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

8. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya, menalar). 

9. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi perkembangan 

teknologi produksi (konfirmasi/ kegiatan menanya,  menalar, 

mengkomunikasikan).  

10. Siswa dan kelompok yang aktif dalam pembelajaran diberikan reward 

atau penghargaan. (konfirmasi,/ kegiatan mengkomunikasikan). 

B. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

3. Memberikan tindak lanjut/ pekerjaan rumah dan menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

3.2.1.3 Observasi 

Tahap observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran.  

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

a) Pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS 

menggunakan model NHT berbantu multimedia. 
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b) Pengamatan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan 

model NHT berbantu multimedia. 

c) Pengamatan penilaian karakter (ranah afektif) dan kinerja membuat produk 

(ranah psikomotorik). 

d) Pegumpulan data hasil belajar ranah kognitif setelah mengikuti pembelajaran 

IPS melalui model NHT berbantu multimedia. 

Hasil pengamatan digunakan menjadi acuan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan pembelajaran siklus berikutnya. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan di akhir pembelajaran oleh peneliti bersama 

kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, dengan 

mengetahui hasil refleksi dapat membuat rencana kegiatan untuk siklus 

berikutnya.  

Refleksi yang digunakan yaitu: 

a) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

b) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

c) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan (penggunaan model 

pembelajaran NHT berbantu multimedia pada siklus I). 

d) Mencatat permasalahan-permasalahan dari segi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar yang terjadi pada pembelajaran siklus 1. 

e) Membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 
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3.2.2 Siklus  II 

3.2.2.1 Perencanaan  

Perencanaan siklus ke II  dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus ke I: 

Hal yang dilakukan yaitu: 

a) Menentukan SK dan KD 

Standar Kompetensi: 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar: 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator sebagai berikut: 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menganalisis  jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern(C4). 

2.3.4 Membandingkan  jenis teknologi produksi pada tradisional dan modern 

(C5). 

b) Menyusun perangkat pembelajran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

tema, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal evaluasi, evaluasi, kunci 
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jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrument penilaian karakter dan 

produk siswa. 

c) Mempersiapkan multimedia IPS perkembangan  teknologi komunikasi. 

d) Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan  

Menerapakan rencana penelitian tindakan kelas yang telah disusun siklus 

II sesuai model NHT berbantu multimedia. 

 Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

A. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis melalui presensi, salam, 

berdoa, dan mempersiapkan pembelajaran. 

2. Melakukan apersepsi dengan melakukan tanya  kepada siswa “Anak-

anak, mengapa manusia banyak menggunakan handphone di zaman 

sekarang? Apa saja kegunaan handphone?”(kegiatan menalar, 

menanya). 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. 

4. Memotivasi siswa dalam pembelajaran 

B. Kegiatan inti (± 45 menit) 

1. Siswa mengamati multimedia berupa tentang teknologi komunikasi 

tradisional dan modern (eksplorasi/ kegiatan mengamati dan menalar ). 
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2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai perkembangan 

teknologi komunikasi  tadisional dan modern dan juga jenisnya 

(eksplorasi/ kegiatan mengamati, menanya, menalar) 

3. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok secara heterogen yang 

beranggotakan 5-6 siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi 

nomor (elaborasi/kegiatan mengkomunikasikan). 

4. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa  (LKS) dan masing-

masing kelompok mengerjakannya (elaborasi/kegiatan mengamati dan 

menalar). 

5.  Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

benar dan memastikan tiap anggota kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

6. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka (elaborasi/ 

kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba). 

7. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan penunjukkan acak pula oleh 

guru (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba. 

8. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya, menalar). 

9. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

perkembangan teknologi komunikasi (konfirmasi/ kegiatan menanya,  

menalar, mengkomunikasikan).  
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10. Siswa dan kelompok yang aktif dalam pembelajaran diberikan reward 

atau penghargaan. (konfirmasi,/ kegiatan mengkomunikasikan). 

C. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

3. Memberikan tindak lanjut/ pekerjaan rumah dan menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

3.2.2.3 Observasi 

Masing-masing observer melakukan observasi terhadap keterampilan guru 

dan aktivitas siswa menggunakan lembar instrumen yang telah disediakan. 

3.2.2.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan diakhir pembelajaran oleh peneliti bersama kolaborator 

mengenai kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, dengan mengetahui 

hasil refleksi dapat membuat rencana kegiatan untuk siklus berikutnya.  

Refleksi yang digunakan yaitu: 

a) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

b) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

c) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan (penggunaan model 

pembelajaran NHT berbantu multimedia siklus II). 

d) Mencatat permasalahan-permasalahan dari segi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar yang terjadi pada pembelajaran siklus II. 

e) Membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 
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3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a) Menentuksn SK dan KD mata pelajaran IPS kelas IV semester II. 

Standar Kompetensi: 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar: 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator sebagai berikut: 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam transportasi tradisional dan modern (C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan transportasi tradisional dan modern (C2). 

2.3.3 Membandingkan jenis transportasi tradisional dan modern (C5). 

2.3.4 Menyusun jenis transportasi pada tradisional dan modern (C6). 

b) Menyusun perangkat pembelajran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

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

jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrument penilaian karakter dan 

produk siswa. 

c) Mempersiapkan multimedia IPS perkembangan  teknologi transportasi. 

d) Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 
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3.2.3.2 Pelaksanaan 

Tahap ini menerapkan rencana penelitian tindakan kelas yang telah 

disusun pada tahap perencanaan sesuai model NHT berbantu multimedia. 

Prosedur pelaksanaanya sebagai berikut: 

A. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis melalui presensi, salam, 

berdoa, dan mempersiapkan pembelajaran. 

2. Melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada  siswa 

“Anak-anak,  siapa yang dapat menjelaskan perkembangan transportasi 

zaman dahulu dan zaman sekarang?”  Apa saja perbedaanya?” (kegiatan 

menalar,menanya). 

3. Siswa bersama guru menyayikan lagu “naik delman”. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. 

5. Memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

B. Kegiatan inti (± 45 menit) 

1. Siswa mengamati multimedia tentang perkembangan dan jenis teknologi 

transportasi (eksplorasi/ kegiatan mengamati dan menalar). 

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

disajikan melalui multimedia tentang jenis transportasi 

(eksplorasi/kegiatan mengamati, menanya dan menalar). 

3. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok secara heterogen yang 

beranggotakan 5-6 siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi 

nomor (elaborasi/kegiatan mengkomunikasikan). 
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4. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa  (LKS) dan masing-

masing kelompok mengerjakannya (elaborasi/kegiatan mengamati dan 

menalar). 

5.  Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

benar dan memastikan tiap anggota kelompok mengetahui jawaban 

tersebut (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

6. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka (elaborasi/ 

kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

7. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan penunjukkan acak pula oleh 

guru (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba. 

8. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya, menalar). 

9. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

perkembangan teknologi transportasi (konfirmasi/ kegiatan menanya,  

menalar, mengkomunikasikan).  

10. Siswa dan kelompok yang aktif dalam pembelajaran diberikan reward 

atau penghargaan. (konfirmasi,/ kegiatan mengkomunikasikan). 

C. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

3. Memberikan tindak lanjut/ pekerjaan rumah dan menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
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3.2.3.3 Observasi 

Tahap observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran.  

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

a) Pengamatan terhadap keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

IPS menggunakan model NHT berbantu multimedia. 

b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

menggunakan model NHT berbantu multimedia. 

c) Pengamatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS menggunakan model 

NHT berbantu multimedia. 

Hasil pengamatan dapat digunakan menjadi acuan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan pembelajaran siklus berikutnya. 

3.2.3.4 Refleksi 

Setelah pengumpulan data hasil observasi dan evaluasi siswa dari siklus I, 

II dan III , dilakukan refleksi. Apabila setelah analisis data hasil pembelajaran 

pada siklus III sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan, maka selanjutnya 

disusun laporan. Namun jika kriteria pembelajaran yang telah ditentukan 

sebelumnya belum memenuhi indikator keberhasilan, maka akan dilakukan pada 

siklus berikutnya. 

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian  adalah peneliti sebagai  guru dan siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Jumlah siswa sebanyak 40, 

yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 19 perempuan. 
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3.4 TEMPAT PENELITIAN 

  Penelitian dilakukan di  SDN Tambakaji 04 Jalan Prof. Dr. hamkka 

Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50149. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian yaitu: 

3.4.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. 

3.4.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. 

3.4.3 Hasil beajar IPS melalui model NHT berbantu multimedia di kelas IVB 

SDN Tambakaji 04 semarang. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru 

Diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS selama siklus I sampai III melalui model NHT berbantu multimedia. 

3.6.1.2 Siswa 

Diperoleh dari hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung 

serta hasil evaluasi tes tertulis, lembar pengamatan keaktifan siswa, penilaian 

karakter, penilaian produk, dan  angket respon siswa. 
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3.6.1.3 Data dokumen 

 Sumber data dokumen barasal dari data awal hasil evaluasi siswa dalam 

pembelajaran IPS dan foto dokumentasi kegiatan proses pembelajaran. 

3.6.1.4 Catatan lapangan 

Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran 

berlangsung berupa data keterampilan guru dalam pembelajaran, data  aktivitas 

siswa, serta hasil belajar siswa melalui melalui model NHT berbantu multimedia. 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Herrhyanto dan Hamid (2008: 1.3) menjelaskan data kuantitatif adalah 

data berupa angka-angka ”data berbentuk bilangan”. Adapun Sugiyono (2007: 23) 

berpendapat data kuantitatif adalah data berupa angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan (scoring). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari analisis 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

3.6.2.2 Data kualitatif 

Menurut Sugiyono (2010:23) data kuantitatif adalah data berbentuk 

kalimat, kata, atau gambar. Adapun Herrhyanto dan Hammid (2008:1.3) 

berpendapat data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Data 

kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, penilaian karakter, penilaian 

produk, catatan lapangan, wawancara guru, angket respon siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu multimedia. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalaui teknik tes dan nontes. 

3.6.3.1 Teknik tes 

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaanya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5). 

Dalam penelitian ini, teknik tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa 

soal evaluasi yang dikerjakan siswa pada akhir pembelajaran serta Lembar Kerja 

siswa (LKS) selama proses pembelajaran berlangsung. Tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau hasil belajar 

yang diberikan secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa , 

dilaksanakan pada pembelajaran siklus I, II dan III. 

3.6.3.2 Teknik non tes 

Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat 

pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, wawancara dan 

dokumentasi.  

3.6.3.2.1  Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti, 2008: 3.22). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 
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multimedia selama pelaksanaan tindakan dalam penelitian berlangsung. Lembar 

observasi ini berupa indikator-indikator yang nampak pada guru maupun siswa, 

kemudian dinilai seberapa terampil guru dan seberapa aktif siswa. Lembar 

observasi ini merupakan data kuantitatif yang kemudian dideskripsikan untuk 

menentukan tingkat keterampilan guru serta aktivitas siswa. 

3.6.3.2.2 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah bukti otentik berupa catatan pokok, atau catatan 

terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan focus penelitian, 

ditulis secara deskriptif dan reflektif (Muhadi, 2011: 132). Adapun Hopkins 

(2011: 181) berpendapat catatan lapangan merupakan salah satu cara melaporkan 

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

Sumber data catatan lapangan diperoleh dari catatan keterampillan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa. Selain itu, catatan lapangan digunakan 

untuk mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang belum tercantum pada 

metode pengumpulan data yang lain. Catatan lapangan merupakan sumber data 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam catatan lapangan dipaparkan kegiatan-

kegiatan apa saja yang dilakukan guru maupun siswa dalam pembelajaran. 

3.6.3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201). Data ini dapat 
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bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan 

jawaban dari focus perasalahan penelitian (Iskandar, 2011: 73). 

Sumber data dokumen ini berasal dari dokumen-dokumen berupa daftar 

kelompok siswa dan daftar nilai siswa. hasil kerja siswa dan hasil evaluasi juga 

merupakan dokumen dalam penelitian ini. Selain itu, lembar observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa juga merupakan data dokumentasi dalam 

penelitian. Untuk memberikan gambaran secara konkret mengenai kegiatan 

kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar 

berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video selama pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantu multimedia. 

3.6.3.2.4 Kuisioner (angket) 

Kuisioner adalah jenis alat pengumpul data yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang tidak mudah diakses dengan cara lain, hasilnya 

berupa data deskriptip (Poerwanto, 2008: 3.26). Adapun Hopkins (2011: 203) 

berpendapat kuisioner biasanya didalamnya tersaji pertanyaan-pertanyaan khusus 

tentang beberapa aspek pengajaran, kurikulum, atau ruang kelas, merupakan salah 

satu strategi cepat dan sederhana untuk memperoleh informasi yang kaya dari para 

siswa. 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang respon siswa mengenai pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia. 
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3.6.3.2.5 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2013: 186). Teknik wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu pedoman 

wawancara. (Iskandar, 2011: 71). 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh melalui observasi. Wawancara dilakukan bersama guru kelas untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi guru dikelas. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herryanto, 

2008:1.3). Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif diperoleh dari hasil tes 

evaluasi, dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Peneliti 

menggunakan beberapa rumus untuk menganalisis data kuantitatif. 

Adapun langkah-langkah untuk menentukan data kuantitatif sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Skor teoritis adalah skor maksimal apabila menjawab benar semua butir 

soal dalam suatu perangkat tes (Poerwanti 2008:6-13).  
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Nilai b1  
n1
n1 100 b2

n2
n2 100  

Untuk menentukan nilai berdasarkan skor teroritis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

     
 
 

Poerwanti (2008: 6-7) 
Keterangan: 

b1 = bobot soal 1   n1 = soal pilihan ganda 

b2 = bobot soal 2   n2  = soal uraian 

2. Mengelompokkan data 

Menurut Sugiyono (2010:32-39) dalam menyusun tabel distribusi 

frekuensi dilakukan langkah berikut: 

1. Menghiung kelas interval, dengan rumus: 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan: 

K = jumlah kelas interval   Log = logaritma 

n = jumlah data observasi 

2. Menghitung rentang data dengan rumus: 

 

 

3. Menghitung panjang kelas 

 

 

4. Menyusun kelas interval 

5. Menentukan frekuensi dalam tiap kelas 

Rentang = data terbesar – data terkecil + 1 

Panjang kelas =  
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3. Menentukan batas nilai ketuntasan minimal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi pembelajaran. Depdiknas RI 

atau beberapa sekolah telah menentukan batas ketuntasan minimal bagi siswa 

(Poerwanti, 2008:6.16). 

Adapun batas nilai ketuntasan minimal disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Kriterian Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

<67 Tidak Tuntas 

≥67 Tuntas 

(Sumber: KKM IPS kelas IV SDN Tambakaji 04 Semarang Tahun 2013) 

4. Menghitung  ketuntasan belajar dengan rumus sebagai berikut: 

 
(Aqip, 2011:41) 

P = Persentase ketuntasan belajar klasikal   
Hasil perhitungan ketuntasan klasikal dikelompokkan ke dalam 5 kategori, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

< 20% Sangat Rendah 

(Aqip, 2011:41) 

P =  ∑
∑

 x 100% 
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Dengan demikian, dapat ditentukan batas ketuntasan klasikal kategori 

sangat tinggi. Berdasarkan tabel kategori sangat tinggi berada pada rentang  

≥80%, sehingga peneliti menetapkan kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥80%. 

3.7.2 Data kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi, wawancara, dan catatan 

lapangan selama proses pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu 

multimedia. Data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif  kualitatif dan 

diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang disajikan fokus analisis, 

ditampilkan dan dideskripsikan untuk memperoleh kesimpulan. 

Data kualitatif diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa yang dianalisis dengan cara 

menetapkan kriteria berdasarkan skor. 

Adapun langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor yaitu: 

a) Menentukan skor maksimal dan skor minimal 

Skor minimal (K) = skor minimal x jumlah indikator 

Skor maksimal (m) = skor maksimal x jumlah indikator 

b) Menentukan jumlah kelas interval atau kategori 

Penelitian ini menggunakan skala dengan 4 kategori yaitu sangat baik (SB), 

baik (B), tidak baik (TB), sangat tidak baik (STB); (Widoyoko, 2012: 109) 

c) Menentukan jarak interval dengan rumus: 

Jarak interval (i)  =   
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Tabel 3.3 

Kategori Skor 

Skala  Kategori  

(k + 3 (i)) s/d m Sangat Baik (SB) 

(k + 2 (i)) s/d (k + 3 (i)) Baik (B) 

(k + i) s/d (k + 2(i)) Tidak baik (TB) 

n ≤ skor < Q1 Sangat tidak baik (STB) 

Keterangan:  

K = skor minimal  i = interval/ panjang kelas 

m = skor maksimal 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengukur instrumen keterampilan guru dan 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

a) Analisis data keterampilan guru 

Jika instrumen terdapat 10 indikator dengan rentangan yang dipakai 0 

sampai 4 maka: 

Skor minimal (K) = 0 x 10 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 10 = 40 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 10 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (10) = 10 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (10) = 20 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (10) = 30 

Jadi kategori skor keterampilan guru dapat dilihat pada tabel berikut: 
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 Tabel 3.4  

 Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skala  Kategori 

> 30 s/d 40 Sangat Baik (SB) 

> 20 s/d 30 Baik (B) 

> 10 s/d 20 Tidak baik (TB) 

0 s/d 10 Sangat tidak baik (STB) 

 

b) Analisis data keterampilan siswa  

Jika instrumen terdapat 10 indikator dengan rentangan yang dipakai 0 sampai 

4 maka: 

Skor minimal (K) = 0 x 9 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 9 = 36 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 9 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (9) = 9 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (9) = 18 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (9) = 27 

Jadi kategori skor keterampilan guru dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 

 Kategori Skor Aktivitas Siswa 

Skala  Kategori 

> 27 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

> 18 s/d 27 Baik (B) 

> 9 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat tidak baik (STB) 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu multimedia dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Meningkatnya keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui  model 

NHT berbantuan multimedia dengan skor > 20 s/d 30 dengan kategori baik. 

2. Meningkatnya aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui  model NHT 

berbantuan multimedia dengan skor > 18 s/d 27 dengan kategori baik. 

3. Meningkatnya hasil belajar IPS siswa melalui model NHT berbantuan 

multimedia yang ditandai ketuntasan klasikal sebesar ≥80%  dan ketuntasan 

individu ≥67. 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 melalui model NHT berbantuan multimedia dilaksanakan tiga 

siklus, setiap siklus terdiri satu pertemuan. Setiap pertemuan dilaksanakan 

perencanaan, observasi, refleksi dan revisi terhadap keterampilan guru, dan 

aktivitas siswa. Siklus I materi pokok perkembangan teknologi produksi, 

dilaksanakan hari Selasa, 11 Maret 2014. Siklus II materi pokok perkembangan 

teknologi komunikasi, dilaksanakan hari Kamis, 13 Maret 2014. Siklus III materi 

pokok perkembangan teknologi transportasi, dilaksanakan hari Selasa 25 Maret 

2014. 

Adapun deskripsi data pelaksanaan penelitian sebagai berikut:  

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus  

 Data awal hasil belajar siswa sebelum diadakan siklus skor rata-rata 62,30 

dengan persentase siswa tuntas 37,5% dan tidak tuntas 62,5%. Dari 40 siswa yang 

tuntas KKM 15 sedangkan 25 lainnya tidak tuntas. Nilai tertinggi 82 dan terendah 

48.
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4.1.2 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.2.1 Perencanaan  

a) Menentukan SK dan KD mata pelajaran IPS kelas IV semester II. 

Standar Kompetensi: 

3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar: 

3.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator:  

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat produksi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menentukan jenis teknologi produksi tradisional dan modern (C3). 

2.3.4 Membandingkan jenis teknologi produksi tradisional dan modern 

(C5). 

b) Menyusun perangkat pembelajran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

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

jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrumen penilaian karakter dan 

produk siswa. 

c) Mempersiapkan multimedia IPS perkembangan  teknologi produksi. 
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d) Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

4.1.2.2 Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan hari Selasa, 11 Maret 2014 dengan alokasi waktu 

2 x 35 menit dimulai pukul 09.30 sampai 10.40 WIB. Pokok bahasan 

perkembangan teknologi produksi, meliputi jenis, dan contoh-contoh teknologi 

produksi tradisional dan modern. Kegiatan pembelajaran meliputi prakegiatan, 

kegiatan awal, inti dan akhir.  

Masing-masing kegiatan diuraikan sebagai berikut: 

4.1.2.2.1 Pra-kegiatan  

 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan  

presensi siswa. Dari hasil presensi semua siswa masuk, dilanjut dengan menulis 

hari dan tanggal dipapan tulis.  

4.1.2.2.2 Kegiatan Awal (5 menit) 

 Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan apersepsi “Siapa yang 

pernah pergi kesawah?” banyak siswa mengacungkan tangan, “Apa saja yang 

kalian lihat disawah? Ada yang menjawab padi, belalang, burung, petani, traktor, 

dll.  Kemudian  mengaitkan pertanyaan dengan materi pokok yaitu perkembangan 

teknologi produksi dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran.  

4.1.2.2.3 Kegiatan Inti (45 menit) 

 Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan 

eksplorasi, guru menayangkan video, video pertama menayangkan kegiatan 

menanam padi menggunakan tangan, selanjutnya video kedua tentang kegiatan 
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menanam  padi menggunakan mesin/ traktor, guru menggali pengetahuan siswa 

melalui video tadi. “Coba siapa yang bisa menjelaskan isi dari video tadi? Siapa 

yang dapat membandingkannya?” siswa masih malu-malu menyampaikan 

pendapat, kemudian ada satu siswa  yang berani menjelaskan, dengan dibantu 

guru siswa menjelaskan video pertama berisi kegiatan menanam padi yang 

dilakukan secara  manual/ menggunakan tangan, masih tradisional, sedangkan 

video kedua berisi kegiatan menanam padi menggunakan traktor/mesin, sudah 

modern. Guru  memberikan penguatan verbal dengan kata-kata bagus,pintar 

kepada siswa yang berani menjawab. 

 Dilanjutkan penayangan slide video cara membuat obat, pakaian, alat 

bahan bangunan tradisional dan modern, siswa menjelaskan perbedaan dan 

membandingkan teknologi produksi tradisional dan modern. Namun hanya 

beberapa yang berani menyampaikan pendapat, dan harus ditunjuk guru baru mau 

menjawab. Guru menyampikan  materi secara interaktif, melakukan tanya jawab 

menggunakan media powerpoint yang memuat gambar, teks dan animasi tentang 

jenis dan contoh-contoh teknologi produksi tradisional dan modern, siswa 

menemukan sendiri jawabannya. 

 Tahap elaborasi, guru membagi siswa menjadi 8 kelompok heterogen 

bersama kolaborator berdasarkan kemampuan kognitif, setiap kelompok 

beranggotakan 5 siswa. Dalam setiap kelompok ada yang pintar, sedang dan 

kurang. Kemudian membagikan LKS dan nomor kepala. Guru menjelaskan tugas 

dalam LKS, namun kelas menjadi kurang kondusif saat mulai berkelompok. Guru 

mencoba memusatkan perhatian siswa.  
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Saat kegiatan diskusi ada beberapa siswa masih asyik bermain dengan 

temannya, berjalan-jalan, dan tidak berperan aktif dalam kelompok. Selanjutnya 

membimbing tiap kelompok dalam membantu memecahkan kesulitan dengan 

berkeliling mendatangi meja tiap kelompok.. Setelah kegiatan diskusi selesai, 

guru menunjuk nomor tertentu secara acak “Mesin jahit 4 “ untuk membacakan 

hasil diskusi kelompoknya. Kemudian dilanjutkan kelompok “ Traktor nomor 3” 

dan seterusnya. Siswa dengan bimbingan guru menyampaikan hasil diskusi, guru 

memberikan umpan balik positif dan penguatan berupa tepuk tangan. 

4.1.2.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 

 Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan materi pelajaran, 

memberikan evaluasi yang dikerjakan secara individu. Setelah selesai, dilanjutkan 

menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

4.1.2.3 Observasi 

 Aspek yang diteliti siklus I yaitu: 

4.1.2.3.1 Deskripsi  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Data keterampilan guru hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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a) Membuka pelajaran 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan saat memulai 

pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, mengapsen siswa, serta 

menyiapkan sumber dan media belajar. Kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran dilanjutkan memberikan apersepsi“ Anak-anak siapa yang 

penah pergi ke sawah? Apa saja  yang kalian lihat disawah?”  banyak 

siswa antusias menjawab, dari hasil jawaban guru mengkaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi tentang perkembangan teknologi 

produksi.  Namun belum memberikan motivasi agar siswa lebih aktif dan 

bersemangat dalam pembelajaran. 

b) Menggunakan variasi dalam mengajar 

Perolehan skor 3 kategori  baik. Ditunjukkan dengan melakukan 

perubahan posisi dalam kelas, saat kegiatan tanyajawab guru tidak hanya 

berdiri didepan namun sudah melakukan perubahan dengan mendekati 

siswa yang menjawab pertanyaan. Saat menyampaikan  materi sudah 

menggunakan alat bantu yang dapat dilihat berupa video  dan  powerpoint  

kegiatan teknologi produksi tradisional dan modern,  pola interaksi 

dilakukan secara langsung melalui media. Namun kurang memusatkan 

perhatian, sehingga masih ada beberapa siswa yang masih gaduh. 

c) Melakukan tanya jawab melalui multimedia 

Perolehan skor 2 kategori tidak baik.  Ditunjukkan saat melakukan 

tanya jawab seputar materi pelajaran melalui multimedia, guru memberikan 

pertanyaan dengan jelas dan singkat serta  memberikan kesempatan siswa 
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untuk berfikir. Namun kurang memusatkan perhatian, kurang memberi 

giliran secara adil sehingga masih terlihat beberapa siswa yang aktif. 

d) Menjelaskan  materi  

Perolehan skor 2 kategori tidak baik. Ditunjukan saat menyampaikan 

materi, guru sudah memberikan tekanan pada bagian yang penting dan  

menggunakan contoh/ ilustrasi melalui multimedia dalam bentuk video 

powerpoint. Video yang ditayangkan tentang kegiatan menanam padi, 

pembuatan obat, pakaian dan bahan bangunan tradisional dan modern. 

Namun dalam menyampaikan materi bahasa yang digunakan kurang jelas 

dan belum dipahami, tempo suara masih  terlalu cepat. Selain itu belum 

memberikan balikan dengan mengajukan pertanyaan/ bahan diskusi siswa. 

e) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

Perolehan skor 2 kategori tidak baik.  Ditunjukan  dengan  

membentuk kelompok secara heterogen  bersama kolaborator berdasarkan 

kemampuan kognitif, dalam satu kelompok ada yang pintar, sedang dan 

kurang,  sudah menegur secara bijaksana apabila ada siswa yang gaduh dan 

berjalan-jalan. Namun belum memberi petunjuk yang jelas mengakibatkan 

beberapa siswa masih kebinggungan dalam mengerjakan LKS, kurang 

member reaksi terhadap gangguan dikelas. 

f) Membimbing diskusi  dalam menyatukan pendapat 

Perolehan skor 2 kategori tidak baik. Ditunjukkan saat 

membimbing diskusi dalam menyatukan pendapat, sudah memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi serta memberikan kesempatan 
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untuk menyatukan pendapat. Selain itu sudah menunjukkan kesiapan untuk 

membantu kesulitan dalam diskusi. Guru mendatangi kelompok satu-satu. 

Namun belum mencegah dominasi siswa dalam diskusi kelompok, karena 

ada beberapa siswa yang takut bertanya apabila guru tidak menawarkan. 

g) Menggunakan model NHT dalam diskusi kelompok 

Perolehan  skor  3 kategori baik. Ditunjukkan dengan memberikan 

nomor kepala anggota kelompok terdiri 8 macam gambar tema 

perkembangan teknologi produksi masing-masing diberi nomor 1-5. 

Kemudian  memberikan tugas tiap kelompok, berupa  menentukan jenis 

teknologi produksi tradisional dan modern. Selanjutnya  memberikan 

kesempatan siswa untuk menyatukan pendapatnya. Namun belum 

melakukan pemanggilan nomor secara adil hanya beberapa kelompok saja 

yang mempresentasikan hasil diskusi. 

h) Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok 

Perolehan skor 1 kategori sangat tidak baik. Sudah membimbing 

siswa berperan aktif dalam  menyampaikan pendapat. Namun belum 

mengadakan pendekatan secara pribadi, belum membantu siswa untuk maju 

tanpa frustasi, belum mengarahkan siswa menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain sehingga saat presentasi hasil diskusi kelompok berjalan 

kurang maksimal. 

i) Memberikan penguatan dan reward  

Perolehan skor 2 kategori baik. Sudah  memberi penguatan verbal 

berupa kata-kata positif seperti bagus, benar, pintar, hebat, sudah memberi 
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penguatan gesrural berupa tepuk tangan jika ada siswa yang berani 

menjawab pertanyaan. Namun belum memberikan penguatan dengan cara 

mendekati dan belum memberikan reward siswa yang aktif selama 

pembelajaran berupa simbol. 

j) Menutup pelajaran 

Perolehan skor 2 kategori baik. Ditunjukkan  dengan  

menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa, mengulas kembali 

materi yang baru saja disampaikan. Selain itu sudah memberikan evaluasi. 

Namun belum memberikan tindak lanjut/ PR dan belum mendorong untuk 

lebih semangat belajar. 

Hasil observasi menunjukkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantuan multimedia termasuk kategori baik dengan 

jumlah skor 23, sudah mencapai indikator keberhasilan. 

4.1.2.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Data hasil observasi aktivitas siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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 Dari tabel dan diagram 4.2, hasil observasi aktivitas siswa pembelajaran 

IPS melalui model NHT berbantuan multimedia siklus I memperoleh skor 719 

rata-rata 17,98 kategori tidak baik. Secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan diri  dalam menerima pelajaran 

Perolehan rata-rata skor 2,35 kategori baik. Ditunjukkan tidak ada siswa 

mendapat skor 0 dan 1, 28 siswa skor 2, 10 siswa skor 3, 2 siswa skor  4.  

Saat mempersiapkan diri menerima pelajaran, semua siswa sudah berada 

dalam kelas,  menempati tempat duduk masing-masing. Namun ada beberapa 

siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, hanya beberapa  siswa 

berani menjawab pertanyaan guru. 

b) Melihat multimedia 

Perolehan skor 83, rata-rata 2,075 kategori baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0,  14 siswa skor 1, 12 siswa skor 2, 11 siswa skor 3, 3 

siswa skor 4.  Saat melihat multimedia berupa video teknologi produksi,  

hampir semua mengamati dengan seksama, siswa tampak tertarik dan 

antusias. Namun masih banyak siswa yang belum berani mengungkapkan isi 

video dan menanggapi pertanyaan guru.  

c)  Memperhatikan penjelasan guru terkait materi pembelajaran 

Perolehan skor 76, rata-rata 1,9 kategori tidak baik. Sebanyak 2 siswa 

mendapat skor 0, 13 siswa skor 1, 15 siswa skor 2, 7 siswa skor 3, 3 siswa 

skor 4. Saat memperhatikan penjelasan guru, sebagian siswa sudah 

menunjukkan sikap duduk benar dan tertib, memperhatikan tayangan 

multimedia dengan seksama. Namun pandangan belum fokus 
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memperhatikan, terlihat masih ada beberapa  yang ramai dan mengganggu 

temannnya. Siswa juga belum mencatat hal-hal pokok terkait materi yang 

disampaikan guru. 

d) Keterlibatan siswa dalam membentuk kelompok 

Perolehan skor 80, rata-rata 2 kategori tidak baik. Sebanyak 1  siswa 

memperoleh skor 0, 10 siswa skor 1, 18 siswa skor 2,  10 siswa skor 3, 1 

siswa skor 4. Saat pembentukan kelompok, sebagaian siswa sudah duduk 

berkelompok sesuai dengan tempatnya dan berkelompok sesuai anggota yang 

ditentukan. Namun masih banyak siswa belum bersikap tenang, belum 

mendengarkan pengarahan guru, akibatnya suasana kelas menjadi ramai. 

e) Melaksanakan diskusi kelompok. 

Perolehan skor 67, rata-rata 1,675 kategori tidak baik.  Sebanyak 5 

siswa memperoleh skor 0, 12 siswa skor 1, 15 siswa mendapat skor 2, 7 siswa 

skor 3, 1 siswa skor 4.  Saat melaksanakan diskusi kelompok siswa sudah 

menuliskan  jawaban dalam LKS, semua kelompok sudah terlihat bekerja 

sama memecahkan soal. Namun masih ada beberapa anggota kelompok 

berjalan-jalan dan tidak berperan aktif ketika diskusi.  

f) Menyatukan pendapat dalam diskusi kelompok 

Perolehan skor  83, rata-rata 2,075 kategori baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0, 9 siswa skor 1, 20 siswa skor 2, 10 siswa  skor 3, 1 siswa 

skor  4. Sebagian siswa sudah mengeluarkan ide/ pendapat dalam diskusi, 

dapat menggolongkan gambar teknologi produksi tradisional dan modern. 
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Namun beberapa kelompok belum mendiskusikan LKS dengan tenang, masih 

ada beberapa siswa gaduh, tidak aktif, dan bermain sendiri saat diskusi. 

g) Mempresentasikan hasil diskusi yag telah dibuat 

Perolehan skor 67, rata-rata 1,675 kategori tidak baik. Sebanyak 4 

siswa memperoleh skor 0, 14 siswa skor 1, 14 siswa skor 2, 7 siswa skor 3, 1 

siswa memperoleh skor 4. Saat mempresentasikan hasil diskusi, beberapa 

kelompok sudah menampilkan jawaban yang dibuat, sudah 

mempresentasikan hasil diskusi dengan suara yang jelas. Namun beberapa 

siswa terlihat kurang mendengarkan dan menanggapi hasil jawaban 

kelompok lain. 

h) Melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

Perolehan skor 74, rata-rata skor 1,85 kategori tidak baik.  

Sebanyak 1 siswa memperoleh skor 0, 12 siswa skor 1, 21 siswa skor 2, 4 

siswa skor 3, 2 siswa skor 4. Saat melakukan refleksi dan menyimpulkan 

pembelajaran, sebagian siswa sudah berani menyebutkan pokok-pokok 

materi yang telah dipelajari, berani mengemukakan pendapat. Namun 

sebagian belum menyusun simpulan menggunakan bahasa yang runtut dan 

belum menuliskan hasil simpulan di buku catatan. 

i) Mengerjakan soal evaluasi 

Perolehan skor 95, rata-rata 2,375 kategori baik.  Tidak ada siswa 

yang memperoleh skor 0, 7 siswa skor 1, 14 siswa skor 2, 16 siswa skor 3, 3 

siswa memperoleh skor 4. Sebagian besar sudah mengerjakan soal evaluasi 

secara mandiri, menyelesaikan semua soal evaluasi, dan bersikap tenang 
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ditempat duduk masing-masing. Namun masih ada beberapa siswa yang 

belum mengerjakan soal tepat waktu. 

Deskripsi data siklus I menunjukkan aktivitas siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Semarang tergolong rendah. Terlihat perolehan skor skor 719, rata-

rata skor 17,98 termasuk kategori tidak baik dan belum mencapai indikator 

keberhasilan sehingga masih perlu tindakan lanjutan. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa 

 Data hasil belajar siswa diperoleh dari tiga aspek yaitu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

a) Hasil belajar ranah kognitif 

Hasil belajar kognitif diperoleh dari evaluasi siswa di akhir kegiatan 

pembelajaran. Adapun analisis data hasil belajar siswa siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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nilai ganjil sehingga tidak ada yang memperoleh nilai 67. Dari 40 siswa, 24 tuntas 

sedangkan 15 tidak tuntas.  Persentase ketuntasan sebesar 62,5% dengan tingkat 

keberhasilan tinggi, namun belum mencapai indikator keberhasilan sehingga 

masih diperlukan tindakan lanjutan. 

b) Hasil belajar ranah afektif 

Hasil belajar afektif diperoleh dari penilaian sikap siswa selama kegiatan 

pembelajaran. Adapun analisis data hasil belajar ranah afektif siswa siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

 Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I 

No. Indikator Jumlah siswa  

mendapat skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Kate-

gori 

0 1 2 3 4 

1. Percaya diri 2 11 13 11 3 82 2,05 B 

2.  Saling menghargai 1 8 17 10 4 88 2,2 TB 

3. Tanggungjawab 0 9 17 12 2 87 2,175 TB 

4.  Jujur 0 8 16 12 4 92 2,3 B 

 Jumlah 349 8,73 B 
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dan membantu orang lain. Namun ada beberapa siswa belum menerima 

perbedaan pendapat dan belum dapat bekerja sama dengan baik. 

3) Tanggungjawab  

 Perolehan rata-rata skor 2,2 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

skor 0, 9 siswa skor 1, 17 siswa skor 2, 12 siswa skor 3, 2 siswa skor 4. 

Dalam mengerjakan LKS dan evaluasi siswa sudah  melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuan,menaati tata tertib sekolah. Namun kurang 

menjaga kebersihan dan belum melaksanakan kewajiban dengan baik. 

4) Jujur 

 Perolehan rata-rata skor 2,3 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

skor 0, 8 siswa skor 1, 16 siswa skor 2, 12 siswa skor 3, 4 siswa skor 4. Dalam 

diskusi kelompok siswa sudah  mengemukakan jawaban apa adanya, berbicara 

secara terbuka.  

Deskripsi data menjelaskan perolehan skor karakter siklus I 

memperoleh hasil cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 

8,73 termasuk kategori baik, sudah mencapai indikator keberhasilan, namun 

masih perlu tindakan lanjutan untuk memperoleh hasil lebih baik. 

c) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari penilaian LKS hasil karya siswa 

menggolongkan jenis teknologi produksi tradisional dan modern.  

Adapun analisis data hasil belajar ranah psikomotorik siswa siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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2) Kreativitas 

 Perolehan  rata-rata skor 2,75 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

kor 0, 10 siswa skor 1, 15 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh 

skor 3, 15 siswa memperoleh skor 4. Semua kelompok sudah menulis 

jawaban pada kolom yang telah disediakan. Beberapa kelompok sudah rapi 

dalam menempel gambar, kebersihan dalam menempel gambar sudah 

tampak. Namun ada beberapa kelompok yang belum lengkap dalam menulis 

jawaban. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan penilaian produk siswa siklus I 

dengan hasil cukup baik. Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata sebesar 5,875 

termasuk kategori baik namun perlu tindakan lanjutan untuk memperoleh hasil 

lebih baik lagi. 

4.1.2.4 Hasil Angket 

 Data aktivitas siswa juga didukung dengan data hasil angket respon siswa 

terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia. Analisis 

data hasil angket respon siswa siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.6  

Data Hasil Angket Respon Siswa Siklus I 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% - 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

95% 5% 

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

100% - 

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran? 75% 25% 

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% - 

  
 Berdasarkan tabel 4.6, siswa tampak senang dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. Melalui model  NHT berbantuan multimedia, materi pembelajaran 

lebih mudah dipahami siswa. Akan tetapi  25% (10 siswa) masih mengalami 

kesulitan selama pembelajaran. 

4.1.2.5 Refleksi 

 Dari analisis hasil penelitian siklus I, diperoleh data hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas, hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui 

model NHT berbantuan multimedia secara garis besar masih kurang. Terdapat 

permasalahan selama kegiatan pembelajaran. Permasalahan tersebut dianalisis 

kembali bersama kolaborator untuk perbaikan pembelajaran siklus selanjutnya.  

Adapun permasalahan pembelajaran siklus I antara lain: 

1) Apersepsi yang diberikan guru belum terlalu jelas sehingga siswa terlihat 

masih bingung. 

2) Guru kurang memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
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3) Pertanyaan yang diajukan guru kurang jelas. 

4) Saat kegiatan presentasi kelompok, guru kurang mengkondisikan siswa untuk 

memperhatikan presentasi didepan kelas 

5) Siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru selama 

pembelajaran. 

6) Dalam pembentukan kelompok masih kurang kondusif, siswa masih ramai. 

7) Masih ada beberapa kelompok yang bingung saat mengerjakan tugas. 

8) Partisipasi dan keaktifan siswa dalam melaksanakan diskusi dan presentasi 

masih rendah. 

9) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

masih kurang. 

10) Hasil belajar belum mencapai indikator keberhasilan (62,5%). 

4.1.2.6 Revisi  

1) Apersepsi yang diberikan guru harus lebih jelas dan harus berkaitan dengan 

materi agar siswa lebih mudah memahami. 

2) Guru lebih memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dan  mengajak 

siswa untuk aktif selama pembelajaran. 

3) Penyusunan kalimat pertanyaan guru lebih diperjelas. 

4) Saat presentasi kelompok, guru lebih mengkondisikan siswa untuk 

memperhatikan presentasi didepan kelas. 

5) Lebih mendorong dan membangkitkan kepercayaan diri siswa supaya aktif 

dalam pembelajaran. 



116 
 

  
 

6) Dalam pembentukan kelompok guru perlu mengatur dan memberi ketegasan 

dalam menempati kelompoknya. 

7) Dalam membimbing pelaksanaan diskusi, guru hendaknya memberikan 

instruksi yang jelas. 

8) Lebih mendorong dan membangkitkan kepercayaan diri siswa supaya mau 

menanggapi diskusi tanpa malu-malu. 

 Berikut disajikan rekapitulasi hasil penelitian siklus I meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

Tabel 4. 7  

Rekapitulasi Hasil Penelitian siklus I 

Komponen Skor/  

Tingkat keberhasilan 

Kategori  

Keterampilan Guru 23  Baik (B) 

Aktivitas Siswa 17,98 Tidak Baik (TB) 

Hasil Belajar Siswa 62,5% Tinggi (B) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

h

s

k

i

 

4

4

Tabe
 
 

Diag

Berd

hasil belajar

secara umu

keberhasilan

indikator keb

4.1.3 Deskri

4.1.3.1 Peren

a) Menentu

Standar K

3. Menge

lingku

Kompeten

2.4 Men

serta p

0

20

40

60

80

el tersebut di

gram 4.7 Ke

dasarkan  da

r siswa pada 

um cukup 

n, sedangka

berhasilan se

ipsi Data Pe

ncanaan  

ukan SK dan

Kompetensi: 

enal sumber 

ungan kabupa

nsi Dasar: 

genal perkem

pengalaman m

2

isajikan dala

eterampilan g

ata diatas, m

pelajaran IP

baik. Keter

an aktivitas 

ehingga mas

elaksanaan 

n KD  

daya alam, 

aten/kota da

mbangan tek

menggunaka

Siklus I

23 17.98

am diagram b

 
guru, Aktivit

I 
menunjukkan

PS melalui m

rampilan  

siswa dan

sih diperluka

Tindakan S

kegiatan ek

an provinsi.

knologi prod

annya. 

62.5%

berikut: 

tas Siswa, da

n keterampil

model NHT b

guru sudah

n hasil bela

an tindakan l

Siklus II 

konomi, dan 

duksi, komu

A

an Hasil Bel

lan guru, ak

berbantuan m

h mencapai

ajar belum 

lanjutan. 

kemajuan te

unikasi dan t

Keterampilan G

Aktivitas Siswa

Hasil Belajar

117

 

lajar Siklus 

ktivitas dan 

multimedia 

i indikator 

mencapai 

eknologi di 

transportasi 

Guru

a



118 
 

  
 

Indikator sebagai berikut: 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menganalisis jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern (C4). 

2.3.4 Membandingkan jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern 

(C5). 

b) Menyusun perangkat pembelajran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

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

jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrument penilaian karakter dan 

produk siswa. 

c) Mempersiapkan multimedia IPS perkembangan  teknologi komunikasi. 

d) Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

4.1.3.2 Pelaksanaan  

 Penelitian dilaksanakan hari Selasa, 13 Maret 2014 dengan alokasi waktu 

2 x 35 menit dimulai pukul 09.30 sampai 10.40 WIB. Pokok bahasan 

perkembangan teknologi komunikasi, meliputi jenis dan contoh teknologi 

komunikasi tradisional dan modern. Kegiatan pembelajaran meliputi prakegiatan, 

kegiatan awal, inti dan akhir.  

Masing-masing kegiatan diuraikan sebagai berikut: 
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4.1.3.2.1 Pra-kegiatan  

 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa 

bersama dan  presensi siswa. Dari hasil presensi siswa masuk semua, kemudian 

menulis hari dan tanggal dipapan tulis. Dilanjut mengkondisikan kelas sampai 

siswa dalam keadaan siap menerima pelajaran. 

4.1.3.2.2 Kegiatan Awal (5menit) 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengulas pelajaran kemarin 

dengan bertanya “Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang apa?” siswa 

menjawab “Perkembangan teknologi produksi” kemudian memberikan apersepsi 

“Siapa yang dirumah punya alat komunikasi?” Siswa antusias dengan pertanyaan 

guru, banyak siswa yang mengacungka tangan. “Apa saja alat komunikasi itu? 

Digunakan untuk apa alat komunikasi?” ada siswa yang menjawab untuk 

bertelepon, untuk berkomunikasi. Selanjutnya mengaitkan apersepsi dengan 

materi yang akan dibahas tentang perkembangan teknologi komunikasi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dipapan tulis dan memotivasi siswa. 

4.1.3.2.3 Kegiatan Inti (45 menit) 

 Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan 

eksplorasi, guru menayangkan video. Sebelum memutarkan video memberi 

pengantar agar siswa mengamati video dengan baik. “Anak-anak perhatikan video 

ini baik-baik”. Dilanjut memutarkan video alat-alat komunikasi, setelah selesai 

melakukan tanya jawab “Anak-anak siapa yang dapat menceritakan alat apa saja 

yang ada dalam video tadi? “ beberapa anak tunjuk tangan, siswa dipandu guru 

menjelaskan isi video. Dilanjutkan penyampaian materi menggunakan media 
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powerpoint yang memuat gambar, teks dan animasi tentang perkembangan 

teknologi komunikasi, jenis, dan contoh-contohnya. Saat penyampaian materi 

siswa tampak lebih antusias dan tidak malu-malu menjawab pertanyaan guru. Ini 

dikarenakan guru sudah mensiasatinya dengan memberikan stiker bintang pada 

siswa yang aktif/ dapat menjawab pertanyaan guru,  stiker bintang dapat 

ditempelkan pada papan reward yang telah disediakan, hal ini menarik siswa  dan 

terbukti dapat membangkitkan semangat siswa dalam menyampaikan pendapat.

 Tahap elaborasi, guru membagi siswa menjadi 8 kelompok heterogen, 

setiap kelompok beranggotakan 5 orang siswa. Setiap kelompok dibagikan LKS 

dan nomor kepala. Guru menjelaskan tugas dalam LKS dan mencoba memusatkan 

perhatian siswa. Saat kegiatan diskusi ada beberapa siswa yang masih ramai, 

berjalan-jalan, dan tidak berperan aktif dalam kelompoknya. Guru membimbing 

tiap kelompok dalam membantu memecahkan kesulitan dan memusatkan 

perhatian siswa pada topik diskusi. Setelah kegiatan diskusi selesai, kemudian 

menunjuk nomor tertentu secara acak “Nomor 3 angkat tangan semua”, siswa 

nomor 3 mengangkat tangan, kemudian guru menunjuk nomor 3  televisi untuk 

mempresentasikan jawaban yang ada pada LKS kelompok mereka yang 

sebelumnya sudah ditukarkan kekelompok lain. Kemudian dilanjutkan kelompok 

berikutnya. Guru membimbing siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

kemudian memberikan umpan balik terhadap jawaban hasil diskusi dan 

memberikan  penguatan berupa tepuk tangan dan stiker kelompok terbaik. 
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4.1.3.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit)  

 Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan materi pelajaran. 

Guru memantapkan materi dengan menayangkan video perkembangan 

komunikasi dengan memberikan sedikit penjelasan mengenai hal-hal penting yang 

ada dalam materi. Selanjutnya memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara 

individu. Setelah selesai, guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, 

memberikan PR berupa mencatat alat komunikasi yang ada dirumah, dilanjut 

menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.3.3 Observasi 

 Aspek yang diteliti siklus II yaitu: 

4.1.3.3.1 Deskripsi  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Data keterampilan guru hasil observasi siklus II dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8  

Keterampilan Guru Siklus II 

No.    Indikator Skor Kategori 
1. Membuka pelajaran. 4 SB 
2. Menggunakan variasi dalam  mengajar. 4 SB 
3. Melakukan tanya jawab melalui multimedia. 3 SB 
4. Menjelaskan materi. 3 SB  
5. Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok. 2 B  
6. Membimbing diskusi kelompok dalam menyatukan 

pendapat. 
3 SB 

7. Menggunakan model NHT dalam diskusi kelompok. 3 SB 
8. Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok. 2 B 
9. Memberikan penguatan dan reward kepada siswa. 3 SB 
10. Menutup pelajaran. 3 SB 

Jumlah 30 
Kategori Baik (B) 
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alat bantu yang dapat dilihat (menulis dipapan tulis, menunjukkan gambar/ 

video melalui multimedia) sehingga pola interaksi dengan siswa dilakukan 

secara langsung melalui multimedia. 

c) Melakukan tanya jawab melalui multimedia 

Perolehan skor 3 kategori  baik. Ditunjukkan dengan  memberikan 

pertanyaan dengan jelas dan singkat, memusatkan perhatian siswa dengan 

mengajak siswa untuk berpendapat, memberikan kesempatan siswa untuk 

berfikir dalam menjawab pertanyaan. Namun kurang memberikan giliran 

secara adil, kurang memperhatikan siswa dibelakang yang ingin 

menyampaikan pendapat. 

d) Menjelaskan  materi  

Perolehan skor 3 kategori  baik. Ditunjukkan saat menjelaskan 

materi sudah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, 

menggunakan contoh/ ilustrasi melalui multimedia berupa video dan slide 

powerpoint tentang perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan 

modern, sudah memberikan balikan (feedback) dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan/ bahan diskusi. Namun belum memberi tekanan pada 

bagian yang penting dan tempo suara masih terlalu cepat. 

e) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

Perolehan skor 3 kategori  baik. Ditunjukkan dengan  membentuk 

kelompok secara heterogen dan mengatur tempat duduk sesuai dengan 

kelompok masing-masing, sudah memberi petunjuk yang jelas mengenai 

tugas dalam LKS, menegur secara bijaksana terhadap siswa yang ramai dan 



124 
 

  
 

berjalan-jalan. Namun kurang memberi reaksi terhadap gangguan dikelas, 

masih terlihat beberapa anak yang sibuk bermain sendiri. Pemberian teguran 

masih kurang tegas. 

f) Membimbing diskusi  dalam menyatukan pendapat 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan dengan  memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, menunjukkan kesiapan untuk 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan, 

membantu siswa dalam memahami materi. Namun kurang mencegah 

dominasi siswa dalam diskusi kelompok, masih ada beberapa siswa yang 

pasif ketika diskusi berlangsung. 

g) Menggunakan model NHT dalam diskusi kelompok 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan dengan  memberikan 

nomor kepala masing-masing anggota kelompok, memberikan tugas tiap-

tiap kelompok dengan memberikan LKS, memberikan kesempatan siswa 

untuk menyatukan pendapatnya. Namun masih kurang melakukan 

pemanggilan secara adil dalam presentasi kelompok, belum semua 

kelompok menyampaikan  pendapatnya dikarenakan keterbatasan waktu. 

h) Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok 

Perolehan skor 2 kategori tidak baik. Ditunjukkan dengan  

membantu siswa untuk maju tanpa frustasi dalam presentasi, mengarahkan 

siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Namun kurang membimbing 

siswa berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, kurang mengadakan 

pendekatan secara pribadi saat diskusi. 
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i) Memberikan penguatan dan reward  

Perolehan skor 3 kategori  baik. Ditunjukkan dengan memberi 

penguatan verbal berupa kata-kata positif; bagus, benar, pintar, hebat siswa 

yang berani berpendapat,  memberi penguatan gesrural tepuk tangan siswa 

yang berani membacakan hasil diskusi, memberi reward  berupa stiker 

bintang siswa yang aktif selama pembelajaran. 

j) Menutup pelajaran 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan dengan  

menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa, memberikan evaluasi,  

memberikan tindak lanjut atau PR berupa mencatat alat komunikasi yang 

ada dirumah. Namun kurang mendorong siswa untuk lebih bersemangat  

belajar. 

Data hasil observasi menunjukkan keterampilan guru siklus II pada 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia termasuk 

dalam kategori baik, sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini 

ditunjukkan dari jumlah skor  yang didapat sebesar 30, mengalami 

peningkatan dibanding siklus I. 

4.1.3.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Data hasil observasi aktivitas siswa siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

 



 

 

No.

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

 
 
B
 

. 

Mempers
menerim
Melihat m
Memperh
guru terk
pembelaj
Keterliba
membent
Melaksan
kelompok
Menyatu
diskusi k
Mempres
diskusi y
Melakuk
menyimp
Mengerja

 

Berikut diag

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Indikator 

siapkan diri 
ma pelajaran. 

multimedia. 
hatikan penj

kait materi 
jaran. 
atan siswa da
tuk kelompo
nakan diskus
k. 

ukan pendapa
kelompok. 
sentasikan h

yang telah dib
kan refleksi d
pulkan pemb
akan soal ev

        

gram peroleh

Dia

3.2
2.9252.85

2.5

Akt

Aktivit

dalam 

elasan 

alam 
ok. 
si 

at dalam 

hasil 
buat. 

dan 
belajaran 
valuasi 

      Jumlah
Rata-ra
Kategor

han skor akti

agaram 4.9

525

3.052.925

2.4

tivitas Siswa

Tabel 4.9 

tas Siswa Sik

Jumlah
Mendap

0 1 2 
- - 6 

- - 8 
- 1 8 

- 4 12

- - 10

- 2 7 

- - 23

- - 8 

- - 3 
h 
ata  
ri 

ivitas siswa s

Aktivitas Si

475

3.0

3.475

a

klus II 

h Siswa 
at Skor 

3 4 
20 14 

27 5 
27 4 

23 1 

19 11 

27 9 

15 2 

26 6 

15 22 

siklus II: 

iswa Siklus I

Mempersiapk
pelajaran.
Melihat mult

Memperhatik
materi pelaja
Keterlibatan 
kelompok.
Melaksanaka

Menyatukan 
kelompok.
Mempresenta
telah dibuat.
Melakukan re
pembelajaran
Mengerjakan

Jumlah 
Skor 

R

128 

117 
114 

101 

122 

113 

99 

118 

139 
1051 

II 

kan diri dalam m

timedia.

kan penjelasan g
aran.
siswa dalam me

an diskusi kelom

pendapat dalam

asikan hasil disk

efleksi dan meny
n.
n soal evaluasi.

126

Rata-
rata 

Kat
gor

3,2 SB

2,925 B
2,85 B

2,525 B

3,05 SB

2,925 B

2,475 B

2,95 B

3,475 SB
 

26,28 
 Baik (B)

 

menerima 

guru terkait 

embentuk 

mpok.

m diskusi 

kusi yang 

yimpulkan 

te-
ri  

B 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 



127 
 

  
 

Dari tabel dan diagaram 4.9, hasil observasi akivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia siklus II 

memperoleh skor 1051 rata-rata 26,28 dengan kategori baik.  

Secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan diri  dalam menerima pelajaran 

Perolehan rata-rata skor 3,2 kategori sangat baik Tidak ada siswa 

mendapat skor 0 dan 1, 6 siswa memperoleh skor 2, 20 siswa skor 3, 14 siswa 

skor 4. Ditunjukkan saat mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran, 

semua siswa sudah  berada di dalam kelas, menempati tempat duduk masing-

masing, siswa sudah lebih siap menerima pelajara dibandingkan pertemuan 

sebelumnya. Sebagian siswa  berani menjawab pertanyaan dari guru. Namun 

masih ada beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

b) Melihat multimedia 

Perolehan rata-rata skor 2,925 kategori baik Tidak ada siswa 

mendapat skor 0 dan 1, 8 siswa skor 2, 27 siswa skor 3, 5 siswa skor 4. 

Ditunjukkan saat penayangan multimedia, semua siswa tampak  mengamati 

dan antusias terhadap multimedia tentang perkembangan teknologi 

komunikasi tradisional dan modern, sebagian sudah  mengungkapkan isi 

yang terkandung dalam multimedia dan menanggapi pertanyaan guru.  

Namun  siswa terkesan hiperaktif karena semua ingin menjawab pertanyaan 

guru. 

c)  Memperhatikan penjelasan guru terkait materi pembelajaran 
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Perolehan rata-rata skor 2,85 kategori baik. Tidak ada  siswa 

mendapat skor 0, 1 siswa skor 1, 8 siswa skor 2, 27 siswa skor 3, 4 siswa 

skor 4. Ditunjukkan saat memperhatikan penjelasan guru, siswa sudah   

duduk dengan benar dan tertib, memperhatikan tayangan multimedia dengan 

seksama, dan  mencatat hal-hal pokok terkait materi yang disampaikan guru 

dalam multimedia. Namun masih ada beberapa siswa yang belum fokus dan 

kurang  memperhatikan. 

d) Keterlibatan siswa dalam membentuk kelompok 

Perolehan rata-rata skor 2,525 kategori baik.  Tidak ada  siswa 

memperoleh skor  0, 4 siswa skor 1, 12 siswa skor 2, 23 siswa skor 3, 1 siswa 

skor 4. Ditunjukkan saat pembentukan kelompok, siswa sudah duduk 

berkelompok sesuai dengan tempatnya, berkelompok sesuai anggota yang 

ditentukan, dan sebagian sudah mendengarkan pengarahan guru.  Namun 

masih ada beberapa siswa yang belum bersikap tenang, masih ramai ketika 

pembentukan kelompok. 

e) Melaksanakan diskusi kelompok. 

Perolehan rata-rata skor 3,05 kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 10 siswa mendapat skor 2, 19 siswa skor 3, 11 

siswa skor 4. Dalam melaksanakan diskusi kelompok, siswa  sudah 

menuliskan jawaban dalam LKS, berdiskusi sesuai materi, dan  

memecahkan soal dalam LKS. Sudah ada peningkatan dari siklus I, namun 

masih ada beberapa siswa  belum berdiskusi sesuai materi, gaduh dan 

berjalan-jalan dikelas.  
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f) Menyatukan pendapat dalam diskusi kelompok 

Perolehan rata-rata skor 2,925 kategori baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0, 2 siswa skor 1, 7 siswa skor 2, 27 siswa skor 3, 9 siswa 

skor  4. Ditunjukkan saat berdiskusi, siswa sudah  mendiskusikan LKS 

bersama kelompok dengan tenang, mengeluarkan ide/ pendapat dalam diskusi 

kelompok, menggolongkan gambar dalam LKS. Sudah terjadi peningkatan 

dari siklus I karena jumlah siswa yang gaduh sudah berkurang.  

g) Mempresentasikan hasil diskusi  

Perolehan rata-rata skor 2,475 kategori baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 23 siswa skor 2, 15 siswa skor 3, 2 siswa 

memperoleh skor 4. Ditunjukkan saat mempresentasikan hasil diskusi,  siswa 

sudah menampilkan jawaban yang dibuat kelompok, mendengarkan 

penjelasan atas jawaban kelompok lain, dan perwakilan kelompok sudah 

memprensentasikan hasil diskusi dengan suara yang jelas. Namun kurang 

menanggapi hasil jawaban kelompok lain. 

h) Melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

Perolehan rata-rata skor 2,95 kategori baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 8 siswa skor 2, 26 siswa skor 3, 6 siswa skor 4. 

Sebagian siswa sudah berani menyebutkan pokok-pokok materi yang telah 

dipelajari, berani mengemukakan pendapat mengenai kesimpulan materi dan  

menggunakan bahasa yang runtut. Namun masih ada beberapa siswa yang 

belum menuliskan hasil simpulan dibuku catatan. 

i) Mengerjakan soal evaluasi 
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Perolehan  rata-rata skor 3,475 kategori sangat baik. Tidak ada 

siswa memperoleh skor 0 dan 1, 3 siswa skor 2, 15 siswa skor 3, 22 siswa 

memperoleh skor 4. Ditunjukkan dengan semua siswa sudah  mengerjakan 

soal evaluasi secara mandiri, tidak mencontek,  menyelesaikan semua soal 

evaluasi, sebagian sudah  bersikap tenang ditempat duduk masing-masing 

walaupun masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan soal tepat 

waktu, 

Deskripsi data tersebut menunjukkan aktivitas siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Semarang tergolong kategori baik mengalami peningkatan  

dibandingkan siklus I. Perolehan skor siklus II sebesar 26,28 termasuk kategori 

baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan. 

 

 

4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa 
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1) Percaya diri 

 Perolehan  rata-rata skor 2,75 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

skor 0, 1 siswa skor 1, 15 siswa skor 3, 17 siswa skor 3, 7 siswa skor 4. 

Selama pembelajaran berlangsung siswa sudah menunjukkan sikap  pantang 

menyerah, ini dapat dilihat ketika kegiatan tana jawab, siswa yang belum 

ditunjuk guru masih tetap antusias dan bersemangat ingin menyampaikan 

jawabannya. Selain itu, apabila ada kesulitan dalam pemberian tugas, siswa 

sudah berani bertanya. Namun masih ada beberapa siswa kurang berani 

menyatakan pendapat terutama saat menanggapi hasil diskusi, beberapa anak 

masih pasif dalam diskusi kelompok.  

2) Saling menghargai 

 Perolehan  rata-rata skor  2,875 kategori baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 14 siswa skor 2, 17 siswa skor 3, 9 siswa skor 4. 

Ditunjukkan saat diskusi kelompok, hampir semua siswa  dapat bekerja sama, 

membantu temananya yang mengalami kesulitan.  

3) Tanggungjawab 

 Perolehan  rata-rata skor 2,875 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

skor 0 dan 1, 16 siswa skor 2, 18 siswa skor 3, 6 siswa skor 4. Ditunjukkan 

saat pembelajaran, sebagian besar sudah melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan, apabila ada kesulitan mereka sudah berani pertanya pada guru. 

Siswa sudah menaati tata tertib sekolah dengan mengikuti pembelajaran 

dikelas tidak terpengaruh kegiatan diluar kelas. Namun masih ada beberapa 

siswa yang belum menjaga kebersihan.  
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4) Jujur 

 Perolehan rata-rata skor 2,75 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

skor 0 dan 1, 15 siswa skor 2, 20 siswa skor 3, 5 siswa skor 4. Ditunjukkan 

saat presentasi kelompok, sebagian siswa sudah  mengemukakan apa adanya, 

berbicara secara terbuka, menunjukkan fakta yang sebenarnya. 

Deskripsi data tersebut menjelaskan perolehan skor karakter siswa 

siklus II dengan hasil baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 

11,02 kategori baik dan mengalami peningkatan dibanding siklus I. 

c) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari penilaian produk LKS 

menggolongkan jenis teknologi produksi tradisional dan modern.  

Adapun analisis data hasil belajar ranah psikomotorik siswa siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12  

Hasil Observasi Penilaian Produk (Psikomotorik) Sklus II 

No. Indikator Jumlah siswa  

mendapat skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Kategori 

0 1 2 3 4 

1. Ketepatan 

Jawaban 

0 0 10 10 20 130 3,25 Sangat Baik (SB) 

2.  Kreativitas 0 0 15 15 10 115 2,875 Baik (B) 

  Jumlah 245 6,125 Sangat Baik (SB)
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kebersihan dalam menempel gambar juga sudah baik, gambar dan jawaban 

sudah lengkap dan sesuai dengan materi.  

Deskripsi data tersebut menjelaskan penilaian produk siswa siklus II 

dengan hasil sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 

6,125 termasuk kategori sangat baik. 

4.1.3.4 Hasil Angket 

 Data aktivitas siswa juga didukung dengan data hasil angket respon siswa 

terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT berbantu multimedia. Analisis 

data hasil angket respon siswa siklus II dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.13  
Data Hasil Angket Respon Siswa Siklus II 

No   Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% - 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

92,5% 2,5% 

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

100% - 

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran? 17,5% 82,5% 

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% - 

  

Berdasarkan Tabel 4.13 siswa tampak senang dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. Melalui model  NHT berbantu multimedia, materi pembelajaran 

lebih mudah dipahami siswa. Akan tetapi 17,5% (7 siswa) masih mengalami 

kesulitan selama pembelajaran. 

4.1.3.5 Refleksi 
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 Dari analisis hasil penelitian siklus II, diperoleh data hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantuan multimedia secara keseluruhan sudah mengalami 

peningkatan, namun ada beberapa kompenen yang belum mencapai indikator 

keberhasilan. Terdapat permasalahan selama kegiatan pembelajaran. 

Permasalahan tersebut dianalisis bersama kolaborator untuk perbaikan 

pembelajaran siklus selanjutnya. 

 Adapun permasalahan pembelajaran siklus II antara lain: 

1) Pada kegiatan awal guru kurang semangat dalam memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

2) Dalam menyampaikan materi tempo suara guru terlalu cepat. 

3) Belum memberikan umpan balik kepada siswa dalam menjawab pertanyaan. 

4) Kegiatan tanyajawab hanya terfokus pada beberapa siswa saja. 

5) Siswa sudah aktif dalam menjawab pertanyaan, namun kurang tertib dalam 

menyampaikan pendapat. 

6) Masih ada siswa yang gaduh saat pembentukan kelompok. 

7) Masih ada beberapa siswa yang asyik bermain sendiri, tidak memperhatikan 

ketika pelaporan hasil diskusi. 

8) Guru kurang memberikan balikan terhadap hasil diskusi. 

4.1.3.6 Revisi 

1) Guru lebih memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan mengajak 

siswa untuk aktif selama pembelajaran. 

2) Lebih mengatur tempo/ kecepatan suara dalam menjelaskan materi. 
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3) Lebih memberikan umpan balik kepada siswa agar aktif dalam menanggapi 

pertanyaan. 

4) Dalam kegiatan tanyajawab hendaknya guru tidak hanya terfokus pada 

beberapa siswa saja, namun juga memberikan siswa lain untuk menjawab, 

memberikan pertanyaan secara adil dan merata. 

5) Mengajak siswa untuk tertib dan membuat peraturan jika ingin menyampaikan 

pendapat supaya angkat tangan dulu. 

6) Lebih meningkatkan lagi dalam menkondisikan kelas. 

7) Lebih tegas dan bijaksana dalam memberi rekasi terhadap gangguan dikelas. 

8) Memberikan balikan terhadap hasil diskusi. 

Berikut disajikan rekapitulasi hasil penelitian siklus II yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Tabel 4. 14  

Rekapitulasi Hasil Penelitian siklus II 

Komponen Skor/  

Tingkat keberhasilan 

Kategori  

Keterampilan Guru 30  Baik (B) 

Aktivitas Siswa 26,28 Baik (TB) 

Hasil Belajar Siswa 77,5% Tinggi (B) 
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Indikator sebagai berikut: 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam transportasi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan transportasi tradisional dan modern (C2). 

2.3.3 Membandingkan jenis transportasi tradisional dan modern (C3). 

2.3.4 Membuat cerita  pengalaman menggunakan transportasi C5). 

b) Menyusun perangkat pembelajran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia terdiri dari RPP, bahan ajar, nomor kepala dengan gambar sesuai 

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

jawaban evaluasi, pedoman penskoran, instrument penilaian karakter dan 

produk siswa. 

c) Mempersiapkan multimedia IPS perkembangan  teknologi transportasi. 

d) Menpersiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

4.1.4.2 Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit dimulai pukul 09.30 sampai 10.40 WIB. Dengan pokok 

bahasan perkembangan teknologi transportasi, yang meliputi jenis dan contoh 

teknologi transportasi tradisional dan modern. Kegiatan pembelajaran meliputi 

prakegiatan, kegiatan awal, inti dan akhir. 

 Masing-masing kegiatan diuraikan sebagai berikut: 

 

 



141 
 

  
 

4.1.4.2.1 Pra-kegiatan  

 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa 

bersama dan  presensi siswa. Dari hasil presensi semua siswa masuk, dilanjut 

menulis hari, tanggal dan materi pembelajaran  dipapan tulis. 

4.1.4.2.2 Kegiatan Awal (5 menit) 

 Guru mengawali pembelajaran dengan mengulas materi 

sebelumnya,”anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang apa?” “Perkembangan 

teknologi kominikasi!” jawab siswa,  kemudian memberikan apersepsi dengan 

bertanya “Tadi pagi kalian berangkat sekolah naik apa?” Ada yang menjawab naik 

mobil, motor, angkot, jalan kaki, dll. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan 

materi yang akan dibahas hari ini yaitu perkembangan teknologi transportasi 

dilanjut menyampaikan tujuan pembelajaran.  

4.1.4.2.3 Kegiatan Inti (45 menit) 

 Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan  

eksplorasi, guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Naik Delman” bersama agar 

lebih bersemangat mengikuti pelajaran, melalui lagu naik delman guru menggali 

pengetahuan siswa “Delman itu termasuk transportasi atau bukan?” “ Ya jawab 

anak-anak serentak “. “Termasuk transportasi apa?”. “ Tradisional darat jawab 

anak-anak lagi.  Kemudian bertanya lagi ” siapa yang tahu apa yang dimaksud 

dengan transportasi?”. Guru memberikan kesempatan siswa untuk memikirkan 

jawabannya, tidak lama kemudian ada siswa yang berani mengemukakan 

pendapatnya.  
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Setelah mengemukakan pendapat, guru memberikan kesempatan siswa 

yang mempunyai pendapat lain untuk mengemukakan pendapatnya. Guru 

menegaskan dan meluruskan jawaban yang disampaikan siswa, selanjutnya 

menyampaian materi menggunakan media powerpoint yang memuat gambar, teks, 

animasi dan video tentang perkembangan teknologi transportasi tradisional dan 

modern. Tingkat keaktifan dan antusiasme siswa siklus III jauh lebih baik 

dibanding pertemuan sebelumnya. Siswa sudah terlihat mengalami peningkatan 

terutama dalam hal menjawab, sudah lebih tertib dalam menjawab pertanyaan. 

 Tahap elaborasi, guru membagi siswa menjadi 8 kelompok heterogen, 

setiap kelompok beranggotakan 5 orang siswa. Setiap kelompok dibagikan LKS 

dan nomor kepala. Guru menjelaskan tugas dalam LKS, membimbing tiap 

kelompok dalam membantu memecahkan kesulitan. Setelah kegiatan diskusi 

selesai, guru menunjuk nomor tertentu secara acak “Nomor 2 angkat tangan 

semua”, siswa nomor 2 mengangkat tangan, kemudian guru menunjuk nomor 2  

mobil untuk mempresentasikan jawaban yang ada pada LKS kelompok mereka 

yang sebelumnya sudah ditukarkan kekelompok lain. Kemudian dilanjutkan 

kelompok “ Nomor 4 pesawat” dan seterusnya. Guru membimbing siswa dalam 

menyampaikan hasil diskusi kemudian memberikan umpan balik positif dan 

penguatan berupa tepuk tangan dan stiker kepada siswa yang aktif dan berani 

mempresentasikan jawaban. Siswa yang mendapat stiker bintang  menempelkan 

stiker di papan reward. Kemudian guru membagikan stiker buah untuk 

ditempelkan dipohon prestasi kepada siswa yang mendapatkan bintang hari ini 

maupun pertemuan sebelumnya. Melalui pohon prestasi akan terlihat siswa yang 
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aktif selama pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia. 

Hampir semua mendapatkan stiker buah yang menandakan semua siswa sudah 

berperan aktif selama pembelajaran. 

4.1.4.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit)  

 Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan materi pelajaran. 

Kemudian guru memberikan evaluasi di akhir pembelajaran yang dikerjakan 

secara individu. Setelah selesai, guru menyampaikan materi pertemuan 

selanjutnya dan meminta siswa mempelajari lagi materi yang baru saja dibahas 

dirumah. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.4.3 Observasi 

 Aspek yang diteliti siklus III yaitu: 

4.1.4.3.1 Deskripsi  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Data keterampilan guru hasil observasi siklus III dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15  

Keterampilan Guru Siklus III 

No.    Indikator Skor Kategori 
1. Membuka pelajaran. 4 SB 
2. Menggunakan variasi dalam mengajar. 4 SB 
3. Melakukan tanya jawab melalui multimedia. 3 SB 
4. Menjelaskan materi. 4 SB  
5. Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok. 3 SB  
6. Membimbing diskusi kelompok dalam menyatukan 

pendapat. 
4 SB 

7. Menggunakan model NHT dalam diskusi kelompok. 4 B 
8. Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok. 3 SB 
9. Memberikan penguatan dan reward kepada siswa. 4 SB 
10. Menutup pelajaran. 4 SB 

Jumlah 37 
Kategori Sangat Baik (B) 
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posisi dalam kelas, tidak hanya berdiri didepan namun juga ketengah,dan 

kebelakang, mengadakan kontak pandang langsung pada siswa yang 

berani menjawab pertanyaan. Variasi menggunakan media ditunjukkan 

menggunakan alat bantu yang dapat dilihat seperti  menunjukkan gambar/ 

video transportasi dan powerpoint, sehingga pola interaksi dengan siswa 

sudah dilakukan secara langsung melalui multimedia. 

c) Melakukan tanya jawab melalui multimedia 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan saat melakukan tanya 

jawab sudah memberikan pertanyaan dengan jelas dan singkat, memberikan 

giliran secara adil, siswa yang duduk ditengah atau dibelakangpun 

mempunyai kesempatan sama, sudah memberikan kesempatan siswa untuk 

berfikir ketika guru melontarkan jawaban yang cukup sulit, namun guru 

kurang memusatkan perhatian siswa. 

d) Menjelaskan  materi  

Perolehan skor 4 kategori sangat baik. Ditunjukkan saat menjelaskan 

materi sudah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, ketika 

melontarkan pertanyaan, siswa dengan cepat menangkap dan menjawab 

pertanyaan, sudah memberikan tekanan pada bagian yang penting dengan 

mengajak siswa mencatat hal-hal penting, sudah menggunakan contoh/ 

ilustrasi melalui multimedia yang menjadikan siswa tampak semangat, 

antusias dan ingin tahu terhadap jawaban atas pertanyaan guru, selain itu 

sudah memberikan balikan (feedback) dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan/ bahan diskusi.  



146 
 

  
 

e) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan saat membimbing 

siswa dalam pembentukan kelompok, sudah  membentuk kelompok secara 

heterogen, memberi petunjuk yang jelas, siswa yang bertanya tentang tugas 

dalam LKS sudah berkurang, sudah menegur secara bijaksana ketika ada 

siswa yang sulit diatur. Namun kurang memberikan reaksi secra tegas 

terhadap gangguan dikelas, masih ada saja siswa yang ramai ketika 

pembentukan kelompok. 

f) Membimbing diskusi  dalam menyatukan pendapat 

Perolehan skor 4 kategori sangat baik. Ditunjukkan saat 

membimbing diskusi dalam menyatukan pendapat, guru sudah memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, sudah  menunjukkan kesiapan 

untuk membantu siswa apabila ada siswa yang bertanya dan belum paham, 

sudah  membantu siswa dalam memahami materi, dan  mencegah dominasi 

siswa dalam diskusi kelompok dengan mendatangi meja masing-masing 

kelompok. 

g) Menggunakan model NHT dalam diskusi kelompok 

Perolehan skor 4 kategori sangat baik. Ditunjukkan saat mulai 

diskusi, guru sudah memberikan nomor kepala masing-masing anggota 

kelompok, sudah memberikan tugas tiap-tiap kelompok, sudah  memberikan 

kesempatan siswa untuk menyatukan pendapatnya, dan melakukan 

pemanggilan nomor secara adil. Nomor yang dipanggil merupakan nomor-

nomor yang tidak pernah dipanggil pada pertemuan sebelumnya. 
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h) Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok 

Perolehan skor 3 kategori baik. Ditunjukkan saat presentasi 

kelompok, guru sudah mengadakan pendekatan secara pribadi dengan 

mendekati anak secara adil, sudah  membimbing siswa berperan aktif dalam 

menyampaikan pendapat, dan membantu siswa untuk maju tanpa frustasi. 

Namun kurang mengarahkan siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

i) Memberikan penguatan dan reward  

Perolehan skor 4 kategori sangat baik. Ditunjukkan dengan 

memberi penguatan verbal berupa kata-kata positif; bagus, benar, pintar, 

pada siswa yang berani menjawab pertanyaan,  memberikan penguatan 

gesrural memberikan acungan jempol, senyuman, anggukan kepala, tepuk 

tangan, sudah memberikan penguatan dengan cara mendekati anak, dan juga  

memberi reward siswa yang aktif selama pembelajaran berupa stiker bintang 

dan buah untuk ditempelkan di papan reward dan pohon prestasi. 

j) Menutup pelajaran 

Perolehan skor 4 kategori sangat baik. Ditunjukkan saat menutup 

pelajaran, siswa dengan bimbingan guru sudah  menyimpulkan 

materipelajaran, sudah memberikan evaluasi yang dikerjakan secara 

individu, sudah  memberikan tindak lanjut atau PR dengan mengajak siswa 

mempelajari lagi materi, dan mempelajari materi setelah ini, selain itu sudah 

mendorong siswa untuk lebih semangat belajar. 

Data hasil observasi menunjukkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia termasuk 
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dalam kategori sangat baik, sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini 

ditunjukkan dari jumlah skor keterampilan guru siklus III sebesar 37 yang 

mengalami peningkatan dari siklus I dan II. 

4.1.4.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Data hasil observasi aktivitas siswa siklus III dapat dilihat pada tabel 

dibawah: 

Tabel 4.16   

Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Indikator Jumlah Siswa 
Mendapat Skor 

Jumlah 
Skor 

Rata-
rata 

Kate-
gori 

0 1 2 3 4 
1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 
pelajaran. 

- - - 6 34 154 3,85 SB 

2. Melihat multimedia. - - - 21 18 137 3,425 SB 
3. Memperhatikan 

penjelasan guru terkait 
materi pembelajaran. 

- - 1 25 14 133 3,325 SB 

4. Keterlibatan siswa dalam 
membentuk kelompok.

- - 4 8 28 144 3,6 SB 

5. Melaksanakan diskusi 
kelompok. 

- 1 6 21 12 123 3,07 SB 

6. Menyatukan pendapat 
dalam diskusi kelompok. 

- - 3 22 15 132 3,3 SB 

7. Mempresentasikan hasil 
diskusi yang telah dibuat. 

- - 9 26 5 116 2,9 B 

8. Melakukan refleksi dan 
menyimpulkan 
pembelajaran 

- - 2 21 17 135 3,375 SB 

9 Mengerjakan soal 
evaluasi 

- - 1 4 35 154 3,85 SB 

              Jumlah 1228   
Rata-rata  30,69  
Kategori SB 
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siswa lebih semangat dan antusias, selain itu sebagian sudah mengungkapkan 

dan  menanggapi pertanyaan dari guru. Namun masih ada beberapa anak 

menjawab dengan bahasa yang kurang santun. 

c)  Memperhatikan penjelasan guru terkait materi pembelajaran 

Perolehan skor 3,325 kategori sangat  baik. Tidak ada siswa mendapat 

skor 0 dan 1, 1 siswa skor 2, 25 siswa skor 3, 14 siswa skor 4. Ditunjukkan 

saat memperhatikan penjelasan guru, hampir semua siswa sudah mencatat 

hal-hal pokok terkait materi yang disampiaikan guru, pandangan sudah 

fokus memperhatikan, dan memperhatikan tayangan multimedia dengan 

seksama. Namun masih ada beberapa siswa yang belum duduk dengan benar 

dan tertib. 

d) Keterlibatan siswa dalam membentuk kelompok 

Perolehan rata-rata skor 3,6 kategori sangat baik.Tidak ada siswa 

memperoleh skor  0 dan 1, 4 siswa skor 2, 8 siswa skor 3, 28 siswa skor 4. 

Ditunjukkan saat pembentukkan kelompok, semua siswa sudah duduk 

berkelompok sesuai dengan tempatnya,  sudah berkelompok sesuai anggota 

yang ditentukan, dan  mendengarkan pengarahan dari guru. Namun masih 

ada beberapa siswa yang belum bersikap tenang saat pembentukkan 

kelompok. 

e) Melaksanakan diskusi kelompok. 

Perolehan rata-rata skor 3,07 kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0, 1 siswa skor 1, 6 siswa skor 2,  21 siswa skor 3, 12 siswa 

skor 4. Ditunjukkan saat melaksanakan diskusi kelompok, semua siswa sudah 
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menuliskan jawaban dalam LKS, sudah  berdiskusi sesuai materi, beberapa 

kelompok sudah  memecahkan soal dalam LKS dengan baik, namun masih 

sedikit siswa yang menulis hasil diskusi dibuku catatan. 

f) Menyatukan pendapat dalam diskusi kelompok 

Perolehan rata-rata skor 3,3 kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 3 siswa skor 2, 22 siswa skor 3, 15 siswa skor  4. 

Ditunjukkan saat menyatukan pendapat dalam diskusi kelompok, sebagaian 

kelompok sudah  mendiskusikan LKS bersama kelompok dengan tenang, 

hampir semua  mengeluarkan ide/ pendapat dan setiap kelompok sudah bisa 

menggolongkan gambar dalam LKS dengan tepat. Namun masih ada 

beberapa siswa yang masih gaduh ketika diskusi berlangsung. 

g) Mempresentasikan hasil diskusi yag telah dibuat 

Perolehan skor 2,9 kategori  baik. Tidak ada siswa memperoleh skor 0 

dan 1, 9 siswa skor  2, 26  siswa skor 3, 5 siswa memperoleh skor 4. 

Ditunjukkan saat mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat, setiap 

kelompok sudah menampilkan jawaban yang dibuat oleh kelompok, sudah  

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan suara yang jelas, dan  

mendengarkan penjelasan atas jawaban kelompok lain. Namun guru kurang 

mengaktifkan siswa untuk menanggapi jawaban kelompok lain 

h) Melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

Perolehan skor 3,375 kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0, dan 1, 2 siswaskor 2,  21 siswa skor 3, 17 siswa skor 4. 

Ditunjukkan saat melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran, 



152 
 

  
 

sebagian siswa sudah menyebutkan pokok-pokok materi yang telah 

dipelajari, sudah  berani mengemukakan pendapat dan  menyusun simpulan 

menggunakan bahasa yang runtut, namun ada beberapa siswa yang belum 

menuliskan hasil simpulan. 

i) Mengerjakan soal evaluasi 

Perolehan rata-rata skor 3,85  kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

yang memperoleh skor 0 dan 1, 1 siswa skor 2, 4 siswa skor 3, 35 siswa skor 

4. Ditunjukkan saat mengerjakan soal evaluasi, semua siswa tampak 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, dapat  menyelesaikan semua soal 

evaluasi, bias  mengerjakan soal tepat waktu, dan hampirsemua  bersikap 

tenang ditempat duduk masing-masing.  

Deskripsi data tersebut menunjukkan aktivitas siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 04 Semarang tergolong kategori sangat baik. Skor 30,69 termasuk 

kategori sangat baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan. 

4.1.4.3.3 Hasil Belajar Siswa 

 Data hasil belajar siswa diperoleh dari tiga aspek yaitu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

 

a) Hasil belajar ranah kognitif 

Hasil belajar kognitif diperoleh dari evaluasi siswa di akhir kegiatan 

pembelajaran. Adapun analisis data hasil belajar siswa siklus III dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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1) Percaya diri 

 Perolehan rata-rata skor 3,12 kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 8 siswa skor 2, 19 siswa skor 3, 13 siswa skor 4. 

Ditunjukkan saat diskusi kelompok, siswa sudah menunjukkan pantang 

menyerah, mengerjakan secara kompok LKS bersama kelompok,  selain itu 

dalam presentasi kelomok, siswa dengan nomor kepala yang dipanggil guru 

sudah berani  berani menyatakan pendapat, ketika ada kesulitan siswa sudah  

berani bertanya. Namu ada beberapa siswa yang kurang mengutamakan usaha 

sendiri, masih ada yang bergantung pada temannya, kurang berperan aktif. 

2) Saling Menghargai 

 Perolehan rata-rata skor 3 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh skor 

0 dan 1, 13 siswa skor 2, 14 siswa skor 3, 13 siswa skor 4. Dalam kegiatan 

presentasi kelompok, setiap kelompok sudah menerima perbedaan pendapat, 

sudah dapat bekerja sama memecahkan persoalan terkait soal LKS 

menggolongkan jenis transportasi, setiap anggota kelompok sudah 

menunjukkan sikap saling membantu orang lain antar kelompok.  

3) Tanggungjawab  

 Perolehan rata-rata skor 3,05 kategori sangat baik. Tidak ada siswa 

memperoleh skor 0 dan 1, 11 siswa skor 2, 16 siswa skor 3, 13 siswa skor 4. 

Selama pembelajaran berlangsung semua siswa sudah  melaksanakan 

kewajiban dengan baik, menyelesaika tugas yang diberikan baik itu LKS 

maupun soal evaluasi, sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan, 
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dan menaati tata tertib sekolah. Namun masih ada beberapa siswa yang masih 

kurang menjaga kebersihan sekolah. 

4) Jujur 

 Perolehan rata-rata skor 2,97 kategori baik. Tidak ada siswa memperoleh 

skor 0 dan 1, 11siswa skor 2, 19 siswa skor 3, 10 siswa skor 4.ditunjukkan 

saat presentasi kelompok, hampir semua siswa sudah mengemukakan apa 

adanya, berbicara secara terbuka, dan  menunjukkan fakta yang sebenarnya.  

Deskripsi data tersebut menjelaskan perolehan skor karakter siswa 

siklus III dengan hasil  sangat  baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata 

sebesar 12,15  termasuk kategori sangat baik. 

c) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari penilaian produk Lembar Kerja 

Siswa menggolongkan jenis teknologi produksi tradisional dan modern.  

Adapun analisis data hasil belajar ranah psikomotorik siswa siklus III dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.19  

Hasil Observasi Penilaian Produk (Psikomotorik) Siswa 

No. Indikator Jumlah siswa  

mendapat skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Kategori 

0 1 2 3 4 

1. Ketepatan 

Jawaban 

- - - 15 25 145 3,625 Sangat Baik (SB) 

2.  Kreativitas - - 5 15 20 140 3,5 Sangat Baik (B) 

 Jumlah 285 7,125 Sangat Baik (SB)
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Deskripsi data tersebut menjelaskan penilaian produk siswa siklus III 

dengan hasil sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 7 

termasuk kategori sangat baik, mengalami peningkatan dari siklus I dan II. 

4.1.4.4 Hasil Angket 

 Data aktivitas siswa juga didukung dengan data hasil angket respon siswa 

terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia. Analisis 

data hasil angket respon siswa siklus III dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.20  

Data Hasil Angket Respon Siswa Siklus III 

No  Pertanyaan  Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% - 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

100% - 

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

100% - 

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran? 95% 5% 

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% - 

 

Berdasarkan Tabel 4.20, siswa tampak senang dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. Melalui model  NHT berbantuan multimedia, materi pembelajaran 

lebih mudah dipahami siswa. Hanya 2 siswa yang  mengalami kesulitan selama 

pembelajaran. 

Berikut disajikan rekapitulasi hasil penelitian siklus III yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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1) Keterampilan guru meningat disbanding siklus II, skor yang diperoleh 37 

kategori sangat baik. 

2) Aktivitas siswa meningkat dibandingkan siklus II, skor yang diperoleh 30,,69 

kategori sangat baik. 

3) Hasil belajar meningkat, presentase ketuntasan klasikal sebesar 92,5% atau 

37 dari 40 siswa tuntas belajar. Presentase tersebut telah melebihi dari 

indikator yang ditetapkan yaitu ≥80% dengan rata-rata nilai 86,5. 

4.1.4.6 Revisi 

  Darii analisis hasil siklus III secara keseluruhan telah berhasil dan sudah 

mencapai indikator keberhasilan. 

Berdasarkan refleksi siklus III disimpulkan pembelajaran IPS melalui 

model NHT berbantuan multimedia telah berhasil. Keterampilan guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar meningkat dari siklus I, II dan III. Hasil penelitian telah 

melampaui batas minimal indikator keberhasilan sehingga penelitian tidak perlu 

dilanjutkan untuk siklus berikutnya. 

 

4.1.5 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, 

Hasil Belajar Siklus I, II dan III 

  Berikut disajikan rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia pada tiap siklus. 
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4.1.5.1 Keterampilan guru 

  Keterampilan guru siklus I sampai III mengalami peningkatan. Siklus I 

jumlah skor yang diperoleh 23 kategori baik (B), siklus II skor 30 kategori baik 

(B), dan siklus III memperoleh skor 37 kategori sangat baik (SB). 

  Berikut disajikan tabel peningkatan hasil keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia siklus I, II dan III: 

Tabel 4.22 

Rekapitulasi Keterampilan Guru 

No.  Indikator Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

1. Membuka pelajaran. 3 4 4 
2. Menggunakan variasi dalam mengajar. 3 4 4 
3. Melakukan tanya jawab mengenai multimedia. 2 3 3 
4. Menjelaskan materi. 2 3 4 
5. Membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok. 
2 3 3 

6. Membimbing diskusi kelompok dalam 
menyatukan pendapat. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa,  hasil belajar, serta refleksi setiap pertemuan di tiap siklus pada 

pembelajaran  IPS melalui model NHT berbantuan multimedia. 

Untuk pembahasan mengenai temuan hasil penelitian secara rinci sebagai berikut:  

4.2.1.1 Hasil observasi keterampilan guru 

Kedudukan guru mempunyai arti penting dalam pendidikan, terutama 

dalam proses pembelajaran. Bukan hanya sebagai pengajar namun dapat 

membimbing siswa secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Murni dkk 

(2011:13) dalam konsep mengajar titik berat peranan guru bukan sebagai 

pengajar, melainkan sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar dan fasilitator 

belajar. Oleh karena itu guru perlu mempunyai keterampilan yang dapat 

membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.  

Aspek keterampilan guru terdapat 10 indikator yang diamati. Peneliti akan 

membahas tiap-tiap indikator yang termasuk dalam aspek keterampilan guru. 

Berikut pembahasan melalui lembar observasi keterampilan guru selama proses 

pembelajaran siklus I, II, dan III. 

4.2.1.1.1 Membuka pelajaran  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keterampilan guru mulai dari 

siklus I , II dan  III,  guru semakin baik dalam membuka pelajaran. Perolehan skor 

siklus I adalah 3,  siklus II adalah 4, siklus III sebesar 4. Dari perolehan skor 

tersebut disimpulkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan awal terlihat 
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semakin meningkat. Hal ini dikarenakan guru lebih memotivasi dan menarik 

minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Sesuai pendapat Rusman (2012:80) 

yang menyatakan kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian 

siswa  agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Oleh karena itu, guru 

hendaknya membangkitkan motivasi siswa pada awal pelajaran, karena dengan 

permulaan yang baik akan mempengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya.  

4.2.1.1.2 Menggunakan  variasi dalam mengajar  

Sesuai hasil pengamatan terhadap keterampilan guru, guru semakin baik 

dalam melakukan variasi dalam mengajar. Perolehan skor siklus I adalah 3,siklus 

II dan III meningkat menjadi 4. Dari perolehan skor disimpulkan kemampuan 

guru ketika menggunakan variasi dalam pembelajaran mulai siklus I sampai III 

mengalami peningkatan. Peningkatan skor indikator disebabkan guru semakin 

lengkap menggunakan variasi saat pembelajaran.  Siklus I guru masih kurang 

memusatkan perhatian siswa, namun siklus II dan III sudah memusatkan siswa. 

Penggunaan media semakin menarik setiap siklusnya. Sesuai pendapat Aqib 

(2013:87)  variasi dalam kegiatan belajar mengajar dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu  variasi dalam gaya mengajar, penggunaan media, serta  pola  interaksi 

belajar mengajar. Variasi dalam gaya mengajar ditunjukkan dengan mengubah 

posisi, tidak hanya berdiri didepan namun juga ketengah dan kebelakang, 

memusatkan perhatian siswa, dan mengadakan kontak pandang. Variasi 

menggunakan media ditunjukkan dengan menggunakan multimedia dalam 

pembelajaran yang dapat dilihat dan didengar siswa. Variasi pola interaksi belajar 
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mengajar ditunjukkan melalui penggunaan multimedia yang dilakukan secara 

interaktif agar siswa menemukan sendiri. Penggunaan variasi dapat membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi. Terbukti dari perolehan skor setiap 

siklus yang mengalami peningkatan. 

4.2.1.1.3 Melakukan tanyajawab melalui multimedia 

Hasil pengamatan terhadap keterampilan guru siklus I sampai III, 

kemampuan guru dalam  melakukan tanya jawab melalui multimedia semakin  

meningkat. Perolehan  skor siklus I adalah 2 kategori tidak baik, siklus II dan III 

meningkat menjadi 3 kategori baik. Iini disebabkan guru semakin jelas dalam 

memberi pertanyaan. Dalam  pembelajaran IPS melalui model NHT guru lebih 

banyak bertanya dan mengaitkan materi dengan pengalaman siswa dibantu dengan 

multimedia yang menarik, sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 

Sesuai pendapat Rusman (2012:82)  pertanyaan yang tersusun dengan baik 

memberikan dampak positif diantaranya: meningkatkan partisipasi siswa, 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif, menuntut 

proses berfikir siswa.   

4.2.1.1.4 Menjelaskan materi 

Berdasarkan observasi siklus I sampai III perolehan skor indikator 

keterampilan guru dalam menjelaskan materi menunjukkan adanya peningkatan. 

tiap siklusnya. Siklus I mendapatkan skor 2 kategori baik, siklus II skor 3 kategori 

sangat baik, dan siklus III skor 4 kategori sangat baik. Ini disebabkan karena guru 
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sudah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami terutama disiklus III.  

Dalam pelaksanaanya, guru menggunakan media pembelajaran berupa multimedia 

dan menyampaikannya secara interaktif  sehingga siswa berfikir dan menemukan 

sendiri jawaban mengenai suatu permasalahan. Sesuai pendapat Etin Solihatin 

(2012:63) keterampilan menjelaskan bertujuan untuk membimbing siswa 

memahami berbagai konsep, membimbing siswa menjawab pertanyaan secara 

nalar, melibatkan siswa untuk berfikir, mendapatkan balikan dan menolong siswa 

menghayati berbagai proses penalaran. 

4.2.1.1.5 Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

Berdasarkan  perolehan skor siklus 1, II, dan III  keterampilan guru 

dalam  membimbing siswa dalam pembentukan kelompok mengalami 

peningkatan. Siklus I  mendapatkan skor 2 kategoribaik, siklus II dan III 

meningkat menjadi 3 kategori sangat baik. Peningkatan skor yang diperoleh 

disebabkan karena guru semakin bisa mendeteksi hal-hal yang dapat mengganggu 

iklim pembelajaran kondusif, salah satu cara yang digunakan guru mengatasi 

gangguan tersebut adalah memberikan teguran kepada siswa. Sesuai pendapat 

Uzer Usman (dalam Rusman, 2012:90), keterampilan mengelola kelas 

menekankan kemampuan guru mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi 

belajar optimal dapat tercipta, terpelihara, serta menangani gangguan yang muncul 

sehingga kondisi belajar yang terganggu dapat dikembalikan ke kondisi optimal. 

Dalam pelaksanaannya, guru sudah memberikan teguran kepada siswa untuk 

mencegah terjadinya gangguan. Teguran yang efektif haruslah tegas dan jelas 

tertuju kepada siswa tertentu, tidak kasar, tidak menyakitkan, tidak bersifat 
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menghina, dan tidak merupakan ocehan atau ejekan. Pemberian teguran siklus I 

dan II masih kurang tegas sehingga masih terlihat  beberapa siswa yang masih 

ramai dan berjalan-jalan terutama saat berdiskusi. Di siklus III guru sudah lebih  

tegas dalam memberikan teguran sehingga jumlah siswa yang ramai dan berjalan-

jalan sudah berkurang. 

4.2.1.1.6 Membimbing diskusi kelompok dalam menyatukan pendapat 

Perolehan skor siklus I sampai III mengalami peningkatan. Siklus III 

memperoleh skor 2 kategori baik, siklus II skor 3 kategori  sangat baik, siklus III 

skor 4 kategori sangat baik. Siklus I, guru kurang dalam mengadakan pendekatan 

secara individu kepada siswa. Namun,  siklus II dan III guru sudah memperbaiki 

kekurangan tersebut dengan cara mengadakan pendekatan secara individu secara 

adil dan merata. Sesuai pendapat  Rusman (2012:89) diskusi kelompok adalah 

suatu proses teratur melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka 

informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan 

dan pemecahan masalah. Siklus I dan II kurang mencegah dominasi siswa dalam 

diskusi kelompok, masih terlihat beberapa siswa pasif dan tidak berbuat apa-apa 

dalam kelompok, namun di siklus III guru mulai mendatangi seluruh kelompok 

dengan cara berkeliling secara adil sehingga siswa yang tadinya pasif dapat 

membuahkan hasil dalam kelompok. 

4.2.1.1.7 Menggunkan model NHT dalam diskusi kelompok 

Perolehan skor siklus I dan II sama yaitu 3 kategori sangat baik, ini 

dikarenakan guru belum melakukan pemanggilan nomor secara adil. Namun 

siklus III meningkat menjadi 4 kategori sangat baik. Hal ini berati guru sudah bisa 
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menerapkan model NHT dengan baik sesuai sintak. Sesuai pendapat Trianto 

(2008:82) sintak model NHT terdiri dari fase penomoran, ditunjukkan guru 

dengan memberikan nomor kepala kepada masing-masing anggota kelompok. 

Selanjutnya  mengajukan pertanyaan, ditunjukkan dengan memberikan tugas tiap-

tap kelompok mengerjakan LKS. Kemudian berpikir bersama, ditunjukkan 

dengan memberikan kesempatan siswa untuk menyatukan pendapatnya.  Sesuai  

Huda (2013:138) model pembelajaran NHT merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan siswa untuk saling sharing ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Terakhir fase menjawab, 

ditunjukkan dengan melakukan pemanggilan nomor secara adil.   

4.2.1.1.8 Membimbing presentasi hasil diskusi kelompok 

 Perolehan skor setiap siklus mengalami peningkatan, siklus I skor 1 

kategori tidak baik, siklus II skor 2 kategori baik, siklus III skor 3 kategori baik. 

Kekurangan siklus I guru belum melakukan pendekatan secara pribadi, belum 

membimbing siswa berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, dan belum 

mengarahkan siswa menaggapi hasil diskusi kelompok lain, siklus II guru sudah 

mulai mengadakan pendekatan secara pribadi kepada siswa, dan siklus III sudah 

mulai mengarahkan siswa menanggapi hasil diskusi kelompok. Sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman atas jawaban yang dibuat, selain itu dapat 

mengembangkan proses berpikir siswa untuk saling sharing mengungkapkan 

pendapatnya. Sesuai pendapat Etin Solihatin (2012:67), keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi, meningkatkan pemahaman atas masalah penting, meningkatkan 
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keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama, mengembangkan 

kemampuan berpikir dan berkomunikasi, serta membina kerjasama yang sehat dan 

bertanggungjawab.  

4.2.1.1.9 Memberikan penguatan dan reward kepada siswa 

 Berdasarkan hasil observasi siklus I sampai III perolehan  skor tiap 

siklus mengalami peningkatan. siklus I memperoleh skor 2 kategori baik, siklus II 

skor 3 kategori sangat baik, siklus III skor  meningkat menjadi 4 kategori sangat 

baik. Peningkatan skor rata-rata disebabkan karena guru mengerti kelemahan-

kelemahan siswa dan kelemahan tersebut bisa diatasi dengan memberikan 

penguatan simbol berupa gambar bintang kepada siswa yang aktif selama 

pembelajaran. Siklus I pemberian penguatan masih berupa verbal (berupa kata-

kata positif: bagus, pintar, benar, hebat) dan gertural (dengan acungan jempol dan 

tepuk tangan), siklus II ditambah  memberi penguatan dengan cara mendekati 

siswa, sehinggga siswa tampak lebih semangat dan antusias. Siklus  III menambah 

penguatan berupa simbol yaitu memberikan stiker bintang dan buah yang dapat 

dipasangkan siswa dipapan reward dan pohon prestasi.  Terbukti siswa menjadi 

lebih aktif  dan  antusias menjawab pertanyaan. Hal ini sesuai pendapat Rusman 

(2012:84 ), tujuan pemberian penguatan untuk meningkatkan perhatian siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, 

menumbuhkan rasa percaya diri, dan membiasakan kelas kondusif penuh 

penghargaan dan penguatan. 
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4.2.1.1.10 Menutup pelajaran 

Berdasarkan hasil observasin siklus I sampai III skor  tiap pertemuan 

meningkat. Siklus I skor 2, siklus II skor 3,, dan siklus III skor 4 kategori sangat 

baik. Terjadinya peningkatan skor disebabkan karena guru semakin baik dalam 

melaksanakan kegiatan akhir, guru  bersama siswa menarik kesimpulan, 

memberikan evaluasi dan tindak lanjut kepada siswa,  menyampaikan materi 

untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan motivasi agar siswa lebih giat 

belajar terutama disiklus III. Sesuai pendapat Mulyasa (2007:84), menutup 

pelajaran adalah kegiatan mengakhiri pembelajaran. Kegiatan ini untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa, tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.  

Dari pembahasan tiap indikator, diketahui terdapat peningkatan 

keterampilan guru secara keseluruhan. Hal ini diketahui dari perolehan skor 

ketrampilan guru siklus I sebesar 23 kategori baik, siklus II meningkat menjadi 30 

kategori baik, dan siklus III menjadi 37 kategori sangat baik. Data tersebut juga 

didukung data catatan lapangandan wawancara dengan kolaborator. Sehingga 

disimpulkan model NHT berbantu multimedia dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS. 

4.2.1.2 Hasil observasi aktivitas siswa 

 Dalam kegiatan pembelajaran siswa berperan sebagai subjek dan pelaku 

kegiatan belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, guru 

hendaknya merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan 

kegiatan dan aktivitas. . Menurut Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) 



174 
 

  
 

kegiatan aktivitas siswa dapat digolongkan dalam delapan kelompok yaitu: visual, 

oral, listening, writing, drawing, motor, mental, emotional activities. Namun 

dalam penelitian ini tidak melakukan kegiatan menggambar (drawing activities). 

Aspek aktivitas siswa terdapat 9 indikator yang diamati. Berikut 

pembahasan melalui lembar observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

siklus I, II dan III.  

4.2.1.2.1 Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 2,35 kategori 

baik. Rata-rata skor siklus II semakin meningkat yaitu 3,2 kategori sangat baik, 

dan siklus III meningkat lagi menjadi 3,85 kategori sangat baik. Indikator ini 

menggambarkan proses kegiatan siswa sebelum dilaksanakannya pembelajaran. 

Adanya peningkatan aktivitas siswa dalam menyiapkan diri sebelum mengikuti 

pembelajaran ini, disebabkan karena siswa sudah semakin siap menerima 

pembelajaran dengan posisi duduk yang tenang dan siap dengan buku dan alat 

tulis masing-masing, jumlah siswa yang berbicara sendiri dengan teman semakin 

berkurang setiap siklus, kondisi kelas semakin efektif untuk memulai 

pembelajaran. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran pada tahap ini adalah 

aktivitas emosional. Dierich (dalam Sardiman, 2012: 101) aktivitas emosional 

(Emotional activities) meliputi menaruh minat, berani, tenang, gembira, 

bersemangat, dan merasa bosan.  

4.2.1.2.2 Melihat multimedia  

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 2,075. Rata-rata 

skor siklus II meningkat menjadi  2,925, dan siklus III meningkat lagi menjadi 
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3,425. Dalam indikator ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa. 

Aktivitas siswa dalam mengamati dengan seksama, mengungkapkan dan 

menanngapi pertanyaan guru dalam multimedia sudah semakin baik. Hal ini 

sesuai pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) visual activities 

meliputi membaca, memperhatikan gambar, melihat pekerjaan orang lain. Oral 

activities meliputi: menyatakan pendapat, bertanya, member saran, mengeluarkan 

pendapat. Listening activities meliputi: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi.  

4.2.1.2.3 Memperhatikan penjelasan guru terkait materi pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 1,9. Rata-rata 

skor siklus II meningkat menjadi  2,85, dan siklus III meningkat lagi menjadi 

3,325. Adanya peningkatan perolehan skor indikator ini, disebabkan karena 

keantusiasan siswa dalam memperhatikan tayangan multimedia semakin 

meningkat, multimedia dikemas dalam bentuk semanarik mungkin di tiap siklus. 

Ini sesuai pendapat (Munir , 2013:6-7) multimedia memberikan keuntungan 

diantaranya lebih komunikatif, mudah dilakukan percobaan, interaktif, dan lebih 

leluasa menuangkan kreativitasnya.  Siswa semakin rajin mencatat hal-hal 

penting, nselain itu sikap duduk sudah benar dan tertib terutapa di siklus III. 

Kegiatan dalam indikator sesuai pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 

2012:101) visual activitie), termasuk membaca, memerhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Listening activities , misalnya 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 
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4.2.1.2.4 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 2 rata-rata 

skor siklus II meningkat yaitu 2,525, dan siklus III meningkat lagi menjadi 3,6. 

Adanya peningkatan skor rata-rata pada indikator ini disebabkan karena guru 

semakin baik dalam mendisiplinkan siswa sehingga siswa semakin tertib 

melaksanakan aturan pembentukan kelompok. Pada siklus I, siswa sudah 

berkelompok sesua tempat dan anggotanya, namun belum bersikap tenang apalagi 

mendengarkan pengarahan guru. Sesuai Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 

2012:101) emotional activities meliputi: menaruh minat, berani, tenang, gembira, 

bersemangat, dan merasa bosan. Di siklus II dan III siswa sudah lebih  tertib 

dalam melaksanakan pembentukan kelompok, sehingga saat guru memberi 

pengarahan siswa sudah lebih mendengarkan. Sesuai Paul B. Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012:101) Listening activities, misalnya: mendengarkan uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4.2.1.2.5 Melaksanakan diskusi kelompok 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 1,675. Rata-

rata skor siklus II semakin meningkat yaitu 3,05. Siklus III meningkat lagi 

menjadi 3,07. Adanya peningkatan perolehan skor disebabkan siswa semakin baik 

bekerja sama untuk memecahkan soal LKS, sudah menuliskan jawaban pada 

lembar yang telah disediakan. Sesuai Menurut Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 

2012:101) kegiatan tersebut termasuk Writing activities, misalnya: menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. Dan juga mental activities, misalnya: 
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menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

4.2.1.2.6 Menyatukan pendapat dalam diskusi kelompok 

Rata-rata skor siklus I adalah 2,075. Rata-rata skor siklus II meningkat 

yaitu 2,925. Siklus III meningkat lagi menjadi 3,3. Aktivitas siswa dalam kegiatan 

diskusi kelas meningkat karena siswa semakinaktif dan berani mengemukakan 

pendapatnya.  Selain itu siswa semakin paham terhadap tugas yang diberikan. 

Sesuai pendapata Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) kegiatan ini 

termasuk mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. Menurut  Anitah (2009: 

8:23), salah satu manfaat diskusi adalah melatih siswa berpikir kritis dan 

berpartisipasi secara aktif. 

4.2.1.2.7 Mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat 

Berdasarkan hasil observasi skor rata-rata siklus I adalah 1,675. Siklus II 

meningkat menjadi 2,475 , siklus III meningkat lagi menjadi 2,9. Peningkatan 

skor aktivitas siswa disebabkan karena siswa semakin baik dalam 

mempresentasikan hasil diskusinya, walaupun pada siklus I dan II siswa yang 

menanggap hasil diskusi sedikit. Pada siklus III siswa sudah tampak berani 

menanggapi hail jawaban kelompok lain. Sesuai pendapat Paul B. Diedrich 

(dalam Sardiman, 2012:101) indikator termasuk oral activities, misalnya: 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 
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4.2.1.2.8 Melakukan refleksi dan menyimpukan pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 1,85. Rata-

rata skor siklus II menjadi 2,95. Siklus III meningkat lagi menjadi 3,375. Aktivitas 

siswa indikator ini meningkat karena siswa semakin aktif mengemukakan 

pendapat dalam menyimpulkan materi pembelajaran. Sesuai pendapat Paul D. 

Dierich (dalam Sardiman, 2012:101)  indikator  ini termasuk mental activities, 

misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

4.2.1.2.9 Mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata skor siklus I adalah 2,375. Rata-rata 

skor siklus II semakin meningkat menjadi 3,475. Siklus III meningkat lagi 

menjadi 3,85 karena siswa semakin paham materi. Siklus I,  dan II siswa 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, hanya beberapa siswa yang belum 

menyelesaikan semua soal, belum menyelesaikan soal tepat waktu, beberapa 

siswa juga tampak belum birsikap tenang di tempat duduk . siklus III ini terlihat 

peningkatan dibandingkan pada siklus I dan II, ditunjukkan dengan banyaknya 

siswa yang mengerjakan soal evaluas dengan cermat, secara individu dan tepat 

waktu. Aktivitas siswa ini sesuai dengan teori dari Paul B. Dierich (dalam 

Sardiman, 2012: 101) menjelaskan bahwa aktivitas visual (Visual activities) 

meliputi membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. Aktivitas menulis (Writing 

activities) meliputi menulis laporan, membuat rangkuman, dan mengerjakan tes.  
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Berdasarkan pembahasan tiap indikator tersebut, terdapat peningkatan 

aktivitas siswa secara keseluruhan. Perolehan skor aktivitas siswa siklus I sebesar 

17,98, skor meningkat siklus II menjadi 26,28, dan meningkat lagi siklus III 

menjadi 30,69. Skor termasuk kategori sangat baik. Peningkatan ini juga 

didukung data catatan lapangan, hasil wawancara bersama kolaborator, data hasil 

angket menunjukkan siswa semakin antusias dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Sehingga disimpulkan, model NHT berbantuan multimedia dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni (2009:85) perubahan tingkah laku 

yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan tingkah laku tergantung yang dipelajari siswa. Hasil belajar dapat 

berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan 

motorik dan sikap.  

4.2.1.3.1 Hasil belajar ranah kognitif 

Hasil belajar siswa ranah kognitif  ditunjukkan dengan nilai yang didapat 

setelah mengerjakan soal evaluasi tiap pertemuan dari siklus I, II dan III yang  

mengalami peningkatan. Sesuai pendapat  Rifa’I dan Anni (2010:85) ranah 

kognitif (cognitive domain)  berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, 

atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan 

memecahkan masalah. Data hasil belajar ranah kognitif prasiklus menunjukkan 25 

dari 40 siswa (62,5%) mengalami ketidaktuntasan belajar, sedangkan sisanya 15 
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(37,5%) mengalami ketuntasan belajar dari acuan nilai KKM 67 dengan nilai rata-

rata kelas 62,30.  

Setelah diberikan tindakan melalui model NHT berbantuanan 

multimedia, hasil belajar siklus I nilai terendah siswa 36, tertinggi 90, persentase 

ketuntasan klasikal 62,5%, rata-rata 70,5.  Siklus II  nilai terendah 58, tertinggi 90, 

ketuntasan klasikal 77,5%, rata-rata 76,6. Berdasarkan hasil ini, pembelajaran 

siklus I dan II belum mencapai indikator keberhasilan dengan ketuntasan klasikal 

sebesar ≥80% sehingga harus dilanjutkan pada siklus III. 

Hasil belajar siklus III nilai terendah siswa 62, nilai 100, ketuntasan 

klasikal sebesar 92,5%, rata-rata 86,5. Berdasarkan hasil tersebut, pembelajaran 

siklus III sudah mencapai indikator keberhasilan dengan persentase ketuntasan 

klasikal 92,5%.  

Berdasarkan data tersebut, disimpulkan model NHT berbantuan 

multimedia dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dalam pembelajaran IPS. 

4.2.1.3.2 Hasil belajar ranah afektif 

Ranah afektif (affective domain), berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, 

dan nilai. Ranah afektif dapat diukur melalui penilaian karakter. Dalam penelitian 

ini hasil belajar ranah afektif ditunjukkan  melalui penilaian karakter. Sesuai  

Mulyasa (2012:147-148) penilaian karakter meliputi: percaya diri, saling 

menghargai, bersikap santun, kompetitif, tanggungjawab dan jujur. Hasil belajar 

ranah afektif melalui model NHT berbantuan multimedia  juga mengalami 

peningkatan. Siklus I memperoleh  jumlah skor 349, rata-rata 8,725 termasuk  
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kategori B. Siklus II  jumlah skor 441, rata-rata 11,025 kategori baik. Siklus III 

jumlah skor 486 jumlah skor 12,15 kategori sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut, disimpulkan model NHT berbantuan 

multimedia dapat meningkatkan hasil belajar  afektif  dalam pembelajaran IPS.  

4.2.1.3.3 Hasil belajar ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik (psychomotorik domain), berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf.  Sesuai  pendapat Rifai’I dan Anni (2010:87) kategori jenis 

perilaku untuk ranah psikomotorik terdiri dari (a) persepsi, (b) kesiapan, (c) reaksi 

yang diarahkan, (d) reaksi natural (mekanisme), (e) reaksi yang kompleks, (f) 

adaptasi, dan (g) kreativitas. Ranah psikomotori k penelitian ini berupa penilaian 

produk terhadap hasil diskusi (LKS) dengan indicator yang paling sesuai yaitu 

kreativitas dan menambah 1 indikator yang peneliti kembangkan sendiri yaitu 

ketepatan jawaban. 

Hasil belajar psikomotorik yang diperoleh selama siklus I, II dan III 

melalui model NHT berbantuan multimedia dalam pembelajaran IPS juga 

mengalami peningkatan. Siklus I jumlah skor 240, rata-rata 5,875 termasuk 

kategori baik. Siklus II jumlah skor 245, rata-rata 6,125 kategori sangat baik. 

Siklus III jumlah skor 2,85, rata-rata 7,125 kategori sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut, disimpulkan model NHT berbantuan 

multimedia dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dalam pembelajaran IPS. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian melalui model NHT berbantuan multimedia 

diantaranya: 

4.4.2.1 Implikasi teoritis 

  Implikasi teoritis merupakan kaitan antara hasil penelitian dengan 

teori-teori yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa model NHT 

berbantuan multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

4.4.2.2 Implikasi Praktis 

 Implikasi praktis merupakanketerkaitan  hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan  pembelajaran selanjutnya. Melalui model NHT berbantuan 

multimedia membantu guru menggunakan model inovatif dan media berbau 

teknologi dalam pembelajaran,. sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan guru untuk menerapkannya pada mata pelajaran lain. Selain itu, 

dapat membuka wawasan tentang keterampilan mengajar dan peningkatan 

kualitas pembelajaran khususnya IPS. 

 Melalui model NHT berbantuan multimedia juga berdampak  terhadap 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Siswa lebih aktif menjawab pertanyaan dari 

guru, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide dan 

gagasan, selain itu dapat meningkatkan kerjasama kelompok dan rasa tanggung 

jawab pada diri siswa. Siswa mampu meningkatkan keaktifan yang berdampak 

pada meningkatnya hasil belajar siswa. 
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Bagi sekolah model NHT berbantuan multimedia pada pembelajaran IPS 

sangat didukung oleh lingkungan sekolah. Disini tidak hanya guru dan siswa yang 

berperan namun sarana dan prasarana sekolah juga berperan dalam kegiatan 

pembelajaran. Penggunaan LCD, buku-buku, dan media yang lain membantu 

mengembangkan kemampuan siswa. Dengan demikian adanya dukungan dari 

sekolah, maka pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia 

lebih terlaksana dengan optimal. 

4.2.1.3 Implikasi pedagogis 

 Implikasi pedagogis berdasarkan penelitian ini guru diharapkan dapat  

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranannya. Dalam pembelajaran guru 

berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator. Pembelajaran tidak berpusat 

pada guru melainkan  lebih ditekankan pada siswa agar mereka membangun 

pengetahuannya sendiri sehingga  guru  mampu melaksanakan peranannya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia di  kelas 

IVB SDN Tambakaji 04 Semarang, dapat disimpulkan:  

5.1.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas IVB SDN Tambakaji 04 

Semarang mengalami peningkatan tiap siklus. Siklus I pengamatan 

keterampilan guru memperoleh skor 23 kategori baik. Siklus II menjadi 30 

kategori baik. Siklus III meningkat lagi menjadi 37 kategori sangat baik. 

5.1.2  Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia mengalami peningkatan, dilihat dari hasil observasi tiap siklus. 

Siklus I memperoleh skor 17,98 kategori tidak baik. Silus II meningkat  

menjadi 26,28 kategori baik. Siklus III meningkat lagi menjadi 30,69 

kategori sangat baik. 

5.1.3 Hasil belajar IPS siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang meningkat 

melalui model NHT berbantuan multimedia. Ditunjukkan  dari peningkatan 

persentase ketuntasan klasikal  dan nilai rata-rata siswa tiap siklus. Siklus I 

ketuntasan  klasikal siswa  62,5% nilai rata-rata 70,5. Siklus II meningkat 

menjadi 77,5%, nilai rata-rata 76,6. Siklus III meningkat lagi  menjadi 

92,5%, nilai rata-rata 86,5. Mengacu pada indikator penelitian yaitu 80% 
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siswa mengalami ketuntasan belajar individual  67, maka penelitian ini 

diyatakan berhasil. 

Hipotesis tindakan telah terbukti kebenarannya yaitu melalui model NHT 

berbantu multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran terdiri dari 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang. 

5.2 SARAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan penelitian, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

5.2.1 Guru hendaknya dapat menerapkan model NHT berbantuan multimedia 

pada pembelajaran IPS maupun mata pelajaran lainnya, sehingga dapat 

membantu guru dalam mengorganisasikan materi ajar serta memberikan 

bantuan visual konkret dan  memudahkan siswa dalam memahami materi 

pelajaran.  

5.2.2 Siswa hendaknya mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, 

menyiapkan alat tulis, memperhatikan penjelasan informasi/materi yang 

disampaikan guru, melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga kualitas dan hasil belajar siswa meningkat. 

5.2.3 Sekolah sebaiknya menyediakan sarana maupun media untuk menunjang, 

mendukung terlaksananya pembelajaran berkualitas. 
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PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN  

PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

 

Langkah-langkah Model NHT 
berbantuan Multimedia 

Keterampilan 
Dasar Mengajar  

Indikator 
Keterampilan Guru 
Melalui Model NHT 

Berbantuan 
Multimedia 

9. Siswa mengamati multimedia  
yang ditampilkan guru sesuai 
dengan materi pelajaran 
(mengamati dan menalar). 

10. Siswa bersama guru 
melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang 
disajikan melalui multimedia  
(mengamati, menanya dan 
menalar). 

11. Siswa dibagi dalam kelompok 
dengan anggota 5-6 orang 
secara heterogen,. masing-
masing siswa dalam 
kelompok diberi nomor 
(mengkomunikasikan). 

12. Setiap kelompok diberikan  
LKS dan masing-masing 
anggota kelompok 
mengerjakannya  (mengamati 
dan menalar). 

13. Masing-masing kelompok 
berdiskusi menemukan 
jawaban yang benar 
(menyatukan pendapat) dan 
memasikan tiap anggota 
kelompok mengetahui 
jawaban tersebut (mengamati, 
menanya dan menalar). 

14. Guru memanggil salah satu 
nomor. Siswa dengan nomor 
yang dipanggil 
mempresentasikan hasil 
diskusinya (menalar, mencoba 

1) Keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pelajaran. 

2) Keterampilan 
bertanya. 

3) Keterampilan 
menjelaskan. 

4) Keterampilan 
mengajar 
kelompok kecil 
dan perorangan. 

5) Keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok kecil. 

6) Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

7) Keterampilan 
mengelola 
kelas. 

8) Keterampilan 
memberikan 
penguatan. 

 
 

11) Membuka pelajaran  
(keterampilan 
membuka 
pelajaran). 

12) Menggunakan 
variasi dalam 
mengajar 
(keterampilan 
mengadakan 
variasi). 

13) Melakukan tanya 
jawab melalui 
multimedia 
(keterampilan 
bertanya). 

14) Menjelaskan materi 
(keterampilan 
menjelaskan). 

15) Membimbing siswa 
dalam pembentukan 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola kelas). 

16) Membimbing 
diskusi kelompok 
dalam menyatukan 
pendapat 
(keterampilan 
membimbing  
diskusi kelompok 
kecil). 

17) Menggunakan 
model NHT dalam 
diskusi kelompok 
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dan mengkomunikasikan). 
15. Dilanjutkan oleh kelompok 

lain dengan menunjuk secara 
acak pula oleh guru (menalar, 
mencoba dan 
mengkomunikasikan). 

16. Siswa bersama guru 
menyimpulkan  hasil diskusi 
(menalar dan menanya ). 
 

(keterampilan 
menggunakan 
model NHT) 

18) Membimbing 
presentasi hasil 
diskusi kelompok 
(keterampilan 
mengajar kelompok 
kecil dan 
perorangan). 

19) Memberikan 
penguatan dan 
reward kepada 
siswa (keterampilan 
memberikan 
penguatan) 

20) Menutup pelajaran 
(keterampilan 
menutup pelajaran). 
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PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN  

PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Langkah-langkah model 
NHT berbantuan Multimedia

Aktivitas Siswa 
(Sardiman, 
2012:101) 

Indikator Aktivitas 
siswa melalui Model 

NHT Berbantuan 
Multimedia 

1. Siswa mengamati video 
yang ditampilkan guru 
sesuai dengan materi 
pelajaran (mengamati dan 
menalar). 

2. Siswa bersama guru 
melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang 
disajikan melalui 
multimedia  (mengamati, 
menanya dan menalar). 

3. Siswa dibagi dalam 
kelompok dengan anggota 
5-6 orang secara 
heterogen,. masing-masing 
siswa dalam kelompok 
diberi nomor 
(mengkomunikasikan). 

4. Setiap kelompok diberikan  
Lembar Kerja Siswa (LKS) 
dan masing-masing 
anggota kelompok 
mengerjakannya 
(mengamati dan menalar). 

5. Masing-masing kelompok 
berdiskusi menemukan 
jawaban yang benar 
(menyatukan pendapat) dan 
memasikan tiap anggota 
kelompok mengetahui 
jawaban tersebut 
(mengamati, menanya dan 
menalar). 

6. Guru memanggil salah satu 
nomor. Siswa dengan 

1) Emotional 
activities. 

2) Visual activities. 
3) Oral activities. 
4) Listening 

activities. 
5) Writing activities. 
6) Drawing activities. 
7) Motor activities. 
8) Mental activities. 

 

10) Mempersiapkan 
diri dalam 
menerima 
pembelajaran 
(emotional 
activities). 

11) Melihat 
multimedia (visual, 
listening, oral, 
activities). 

12) Memperhatikan 
penjelasan guru 
terkait materi 
pembelajaran 
(listening, writing 
activities). 

13) Keterlibatan siswa 
dalam membentuk 
kelompok 
(emotional, 
listening activities) 

14) Melaksanakan 
diskusi kelompok 
(mental, motor, 
oral activities, 
writing activities). 

15) Menyatukan 
pendapat dalam 
diskusi kelompok  
(motor, mental, 
oral, writing 
activities) 

16) Mempresentasikan 
hasil diskusi yang 
telah dibuat (oral, 
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nomor yang dipanggil 
mempresentasikan hasil 
diskusinya (menalar, 
mencoba dan 
mengkomunikasikan). 

7. Dilanjutkan oleh kelompok 
lain dengan menunjuk 
secara acak pula oleh guru 
( menalar, mencoba dan 
mengkomunikasikan). 

8. Siswa bersama guru 
menyimpulkan  hasil 
diskusi ( menalar dan 
menanya). 

 
 

mental activities). 
17) Melakukan refleksi 

dan menyimpulkan 
pelajaran (writing, 
mental activities). 

18) Mengerjakan soal 
evaluasi (writing, 
mental visual 
acivities). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul :  

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA PADA SISWA KELAS IVB  

SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

 

No. Variabel Indikator Sumber Alat/ instrumen 
pengumpul data 

1. Keterampilan 
guru dalam 
pembelajaran 
IPS melalui 
model NHT 
berbantu 
multimedia 

1) Membuka 
pelajaran 
(keterampilan 
membuka 
pelajaran). 

2) Menggunakan 
variasi dalam 
mengajar 
(keterampilan 
mengadakan 
variasi). 

3) Melakukan tanya 
jawab melalui 
multimedia 
(keterampilan 
bertanya). 

4) Menjelaskan 
materi  
(keterampilan 
menjelaskan). 

5) Membimbing 
siswa dalam 
pembentukan 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola kelas). 

6) Membimbing 
diskusi kelompok 
dalam 
menyatukan 
dalam 

1) Guru 
2) Data 

dokumen 
3) Catatan 

Lapangan 
 

1) Lembar 
observasi 
keterampila
n mengajar 
guru 

2) Lembar 
wawancara 

3) Catatan 
lapangan 
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menyatukan 
pendapat 
(keterampilan 
membimbing  
diskusi kelompok 
kecil). 

7) Menggunakan 
model NHT 
dalam diskusi 
kelompok 
(keterampilan 
menggunakan 
model NHT). 

8) Membimbing 
presentasi hasil 
diskusi kelompok 
(keterampilan 
mengajar 
kelompok kecil 
dan perorangan). 

9) Memberikan 
penguatan dan 
reward kepada 
siswa 
(keterampilan 
memberikan 
penguatan. 

10) Menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pelajaran). 

2. Aktivitas 
siswa dalam 
pembelajaran 
IPS melalui  
model NHT 
berbantu 
multimedia 

1) Mempersiapkan 
diri dalam 
menerima 
pembelajaran 
(emotional 
activities). 

2) Melihat 
multimedia 
(visual, listening, 
oral activities). 

3) Memperhatikan 
penjelasan guru 
terkait materi 
pembelajaran 

1) Siswa 
2) Data 

dokumen 
3) Catatan 

Lapangan 

1) Lembar 
observasi 
aktivitas 
siswa 

2) Catatan 
lapangan 

3) Angket 
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(listening, 
writing 
activities). 

4) Keterlibatan 
siswa dalam 
membentuk 
kelompok 
(emotional, 
listening 
activities). 

5) Melaksanakan 
diskusi 
kelompok 
(mental, motor, 
writing 
activities). 

6) Menyatukan 
pendapat dalam 
diskusi 
kelompok (oral, 
writing, mental, 
motor activities) 

7) Mempresentasi-
kan hasil diskusi 
yang telah dibuat 
(oral, mental 
activities). 

8) Melakukan 
refleksi dan 
menyimpulkan 
pelajaran 
(writing , mental 
activities). 

9) Mengerjakan 
soal evaluasi 
(writing , mental, 
visual acivities). 

 
3. Hasil belajar 

siswa dalam 
pembelajaran 
IPS melalui  
NHT 
berbantuan 
multimedia 

Ranah Kognitif: 
2.3.1 Menyebutkan 

macam-macam 
alat produksi 
tradisional dan 
modern(C1). 

2.3.2 Menjelaskan 
perkembangan 

1) Siswa 
2) Data 

dokumen 
3) Catatan 

lapangan 

1) Lembar 
Kerja Siswa 
(LKS) 

2) Soal evaluasi 
3) Lembar 

penilaian 
sikap 
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teknologi 
produksi 
tradisional dan 
modern (C2). 

2.3.3 Menentukan 
jenis teknologi 
produksi 
tradisional dan 
modern (C3). 

2.3.4 Membedakan 
jenis teknologi 
produksi 
tradisional dan 
modern (C5). 

2.3.5 Menyebutkan 
macam-macam 
alat komunikasi 
tradisional dan 
modern (C1). 

2.3.6 Menjelaskan 
perkembangan  
teknologi 
komunikasi 
tradisional dan 
modern (C2). 

2.3.7 Menganalisis  
jenis teknologi 
komunikasi 
tradisional dan 
modern (C4). 

2.3.8 Membandingk
an jenis 
teknologi 
komunikasi 
tradisional dan 
modern (C5). 

2.3.9 Menyebutkan 
macam-macam 
alat transportasi 
tradisional dan 
modern (C1). 

2.3.10 Menjelaskan 
perkembangan 
transportasi 
tradisional dan 
modern (C2). 
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2.3.11 Membandingk
an jenis 
transportasi 
tradisional dan 
modern (C5). 

2.3.12 Membuat 
cerita 
pengalaman 
menggunakan 
teknologi 
transportasi (C6). 
 

Ranah Afektif: 
1) Percaya diri  
2) Saling menghargai 
3) Bertanggungjawab 
4) Jujur 

 
Ranah psikomotorik: 
1)  Penilaian produk 

terhadap hasil 
diskusi yang 
dibuat oleh 
kelompok. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

Siklus ...  

Nama Guru  : Neneng Purwanti 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04Semarang 

Kelas/Semester : IVB/II 

Materi   :  

Hari/tanggal  : 

Petunjuk : 

a) Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

b) Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator 

pengamatan! 

c) Skala penilaian:  

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 Jika semua diskriptor tampak 

Nilai 3 Jika hanya 3 diskriptor yang tampak 

Nilai 2 Jika hanya 2 deskriptor  yang tampak 

Nilai 1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak  

Nilai 0 Jika tida ada descriptor yang tampak 

 (Rusman, 2013: 98) 
 

No Indikator Deskriptor 
 

Tampak   
(√) 

Skor 
 

1.  Membuka 
pelajaran 
(keterampilan 
membuka 
pelajaran). 

1. Melakukan salam, berdoa, 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

  

2. Memberikan motivasi 
3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
4. Memberikan apersepsi 
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sesuai materi. 
2. Menggunakan

variasi dalam 
mengajar 
(keterampilan 
mengadakan 
variasi). 
 

1. Memusatkan perhatian 
kepada siswa. 

  

2. Melakukan perubahan 
posisi dalam kelas. 

3.  Menggunakan alat bantu 
yang dapat dilihat (menulis 
di papan tulis, 
menunjukkan gambar/ 
video melalui media. 

4. Pola interaksi dengan siswa 
dilakukan secara langsung 
melalui media. 

3. Melakukan 
tanya jawab 
melalui 
multimedia 
(keterampilan 
bertanya). 

1. Memberikan pertanyaan 
dengan jelas dan singkat. 

  

2. Memusatkan perhatian 
siswa. 

3. Memberi giliran secara 
adil. 

4. Memberikan kesempatan 
siswa untuk berpikir. 

4. Menjelaskan 
materi 
(keterampilan 
menjelaskan). 
 

1. Menggunakan bahasa yang 
jelas dan mudah dipahami. 

  

2. Memberikan tekanan pada 
bagian yang penting. 

3. Menggunakan contoh/ 
ilustrasi melalui 
multimedia. 

4. Memberikan balikan 
(feedback) dengan 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan/ bahan diskusi. 

5. Membimbing 
siswa dalam 
pembentukan 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas). 

1. Membentuk  kelompok 
secara heterogen.  

  

2. Memberi petunjuk yang 
jelas. 

3. Menegur secara bijaksana. 
4. Memberi reaksi terhadap 

gangguan dikelas. 
6.  Membimbing 

diskusi 
kelompok 
dalam 
menyatukan 
pendapat 

1. Memusatkan perhatian 
siswa pada tujuan dan topik 
diskusi. 

  

2. Menunjukkan kesiapan 
untuk membantu siswa. 

3. Membantu siswa dalam 
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(keterampilan 
mengajar 
kelompok 
kecil dan 
perorangan). 

memahami materi yang 
belum dipahami. 

4. Mencegah dominasi siswa 
dalam diskusi kelompok. 

7. Menggunakan 
model NHT 
dalam diskusi 
kelompok 
(keterampilan 
menggunakan 
model NHT) 

1. Memberikan nomor kepala 
kepada masing-masing 
anggota kelompok 
(penomoran). 

  

2. Memberikan tugas tiap-tiap 
kelompok (mengajukan 
pertanyaan). 

 

3. Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyatukan 
pendapatnya (berpikir 
bersama). 

 

4. Melakukan pemanggilan 
nomor secara adil 
(menjawab). 

 

8. Membimbing 
presentasi 
hasil diskusi 
kelompok 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi  
kelompok 
kecil). 

1. Mengadakan pendekatan 
secara pribadi. 

  

2. Membimbing siswa 
berperan aktif dalam 
menyampaikan  pendapat. 

3. Membantu siswa untuk 
maju tanpa mengalami 
frustasi. 

4. Mengarahkan siswa 
menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain 

9. Memberikan 
penguatan dan 
reward 
kepada siswa 
(keterampilan 
memberi 
penguatan). 

1. Memberi penguatan verbal 
(berupa kata-kata positif: 
bagus, benar, pintar, hebat, 
dsb) 

  

2. Memberi penguatan 
gestural (memberikan 
acungan jempol, senyuman, 
anggukan kepala, tepuk 
tangan dll) 

3. Memberi penguatan dengan 
cara mendekati anak. 

4. Memberi reward kepada 
siswa yang aktif selama 
pembelajaran berupa 
simbol (stiker, gambar) 
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10. Menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pelajaran). 

1. Menyimpulkan materi 
pembelajaran bersama 
siswa 

  

2. Memberikan evaluasi. 
3. Memberikan tindak lanjut 

atau PR 
4. Mendorong siswa untuk 

lebih semangat belajar. 
 Jumlah  
 Kategori  

 
Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 10 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 10 = 40 

Jarak interval (i)  =   
  

  

 =   = 10 
k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (10) = 10 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (10) = 20 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (10) = 30 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skala  Kategori 

> 30 s/d 40 Sangat Baik (SB) 

> 20 s/d 30 Baik (B) 

> 10 s/d 20 Tidak baik (TB) 

0 s/d 10 Sangat tidak baik (STB) 

 

                                Semarang , .................... 2014 

                     Observer  

 

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT  

BERBANTUAN MULTIMEDIA  

Siklus ...  

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/Semester : VB/II 

Materi   :  

Hari/tanggal  : 

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan derkriptor aktivitas siswa. 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor tampak  sesuai indikator 

pengamatan. 

3. Skala penilaian:  

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 Jika semua deskriptor tampak  

Nilai 3 Jika hanya 3 deskriptor yang  tampak 

Nilai 2 Jika hanya 2 deskr iptor  yang tampak 

Nilai 1 Jika hanya 1 deskriptor  yang tampak 

Nilai 0 Jika tidak ada derkriptor yang tampak 

(Rusman, 2012: 98) 
 

No Indikator Deskriptor Tampak  
√) 

Skor

1 . Mempersiapkan 
diri dalam 
menerima pelajaran 
(emotional 
activities) 

1. Berada di dalam kelas.   
2. Menempati tempat duduk 

masing-masing. 
3. Bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. 
4. Berani menjawab 

pertanyaan dari guru. 
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2. Melihat 
multimedia (visual 
, listening, oral 
activities). 
 

1. Mengamati multimedia 
dengan seksama. 

  

2. Mengungkapkan isi yang 
terkandung dalam 
multimedia. 

3. Menanggapi pertanyaan 
guru. 

4. Menjawab dengan bahasa 
santun 

3. Memperhatikan 
penjelasan guru 
terkait materi 
pembelajaran 
(listening, writing 
activities). 

1. Sikap duduk benar dan 
tertib 

  

2. Pandangan fokus 
memperhatikan penjelasan 
guru 

3. Memperhatikan tayangan 
multimedia dengan 
seksama. 

4. Mencatat hal-hal pokok 
terkait materi yang 
disampaikan guru. 

4. Keterlibatan siswa 
dalam membentuk 
kelompok 
(emotional, 
listening  
activities). 
 

1. Duduk berkelompok sesuai 
dengan tempatnya. 

  

2. Berkelompok sesuai 
anggota yang ditentukan. 

3. Bersikap tenang ketika 
pembentukan kelompok. 

4. Mendengarkan pengarahan 
dari guru. 

5. Melaksanakan 
diskusi kelompok 
(mental, writing 
activities). 
 

1. Menuliskan jawaban dalam 
LKS. 

  

2. Berdiskusi sesuai materi. 
3. Memecahkan soal dalam 

LKS. 
4. Menulis hasil diskusi. 

6. Menyatukan 
pendapat dalam 
diskusi kelompok 
(oral, writing, 
mental  activities). 

1. Mendiskusikan LKS 
bersama kelompok dengan 
tenang. 

  

2. Mengeluarkan ide/ 
pendapat dalam diskusi 
kelompok. 

3. Menggolongkan gambar 
dalam LKS. 

4. Tidak gaduh saat diskusi 
kelompok. 

7. Mempresentasikan 1. Menampilkan jawaban   
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hasil diskusi yang 
telah dibuat (oral, 
mental activities). 
 

yang dibuat oleh kelompok. 
2. Mempresentasikan  hasil 

diskusi kelompok dengan 
suara yang jelas. 

3. Mendengarkan penjelasan 
atas jawaban kelompok 
lain. 

4. Menanggapi hasil  jawaban 
kelompok lain. 

8. Melakukan refleksi 
dan menyimpulkan 
pembelajaran 
(writing, mental 
activities). 
 

1. Menyebutkan pokok-pokok 
materi yang telah dipelajari.

  

2. Berani mengemukakan 
pendapat mengenai 
kesimpulan materi. 

3. Menyusun simpulan 
menggunakan bahasa yang 
runtut. 

4. Menulis hasil simpulan di 
buku catatan. 

9. Mengerjakan soal 
evaluasi (writing, 
mental, visual 
acivities). 

1. Mengerjakan soal evaluasi 
secara mandiri. 

  

2. Menyelesaikan semua soal 
evaluasi. 

3. Mengerjakan soal tepat 
waktu. 

4. Bersikap tenang di tempat 
duduk masing-masing. 

 Jumlah  
 Kategori  

Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 9 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 9 = 36 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 9 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (9) = 9 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (9) = 18 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (9) = 27 
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 Kategori Skor Aktivitas Siswa 

Skala  Kategori 

> 27 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

> 18 s/d 27 Baik (B) 

> 9 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat tidak baik (STB) 

 

                               Semarang , .................... 2014 

               Observer 

 

 

 

       (..............................) 
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LEMBAR WAWANCARA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT 

 BERBANTUAN MULTIMEDIA  

Siklus ...  

 

Nama Guru  : Umi Masru’ah A.Ma 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/Semester : IVB/II 

Materi   :  

Hari/tanggal  : 

Pukul   : 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimanakah pendapat Ibu  mengenai pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model NHT berbantuan multimedia yang baru saja 

dilaksanakan? 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah menurut Ibu model NHT berbantuan multimedia cocok diterapkan 

pada pembelajaran IPS? 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

LAMPIRAN 6 
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3. Apakah menurut Ibu  model NHT  berbantuan multimedia yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah menurut Ibu pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia yang baru saja dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam mengajar? 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Menurut Ibu  apa sajakah kekurangan dalam proses pembelajaran IPS NHT 

berbantuan multimedia, serta hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki 

selama proses pembelajaran agar lebih efektif? 

 Jawab : 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

       Semarang, ……………. 2014 

Guru Kolaborator      Observer 

 

 

 

 

( …………………………. )    ( …………………………. ) 
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ANGKET RESPON SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT 

 BERBANTUAN MULTIMEDIA 

Siklus ...  

Nama Siswa  : ……………… 

Nama SD  : SDN  Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/Semester : IVB/II 

Materi   : …………………. 

Hari/tanggal  : ………………….. 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan 

pilihanmu! 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

  

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

  

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

  

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran?   

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut?   

 

       Semarang, ……………. 2014 

  Observer 

 

 

  

  ( …………………………. ) 

 

LAMPIRAN 7 
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CATATAN LAPANGAN  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT 

 BERBANTUAN MULTIMEDIA 

Siklus ...  

Nama SD   : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Hari/Tanggal   : 

Materi    :  

Subjek   : Guru, Siswa, dan Proses pembelajaran IPS 

Petunjuk : 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia sesuai dengan 

kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………................................................

................................................................................................................................... 

           

       Semarang,……………...2014 

 Observer 

 

 

        (…………………..) 

LAMPIRAN 8 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter bangsa dan deskriptor dibawah 

ini! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator 

pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua  deskriptor tampak 

Jika 3 deskriptor tampak 

Jika 2 deskriptor tampak 

Jika 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 
 

No Karakter 
(Mulyasa, 2012: 147-

148) 

Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

1. Percaya diri  5. Pantang menyerah   
6. Berani menyatakan 

pendapat 
 

7. Berani bertanya  
8. Mengutamakan usaha 

sendiri daripada bantuan 
 

2. Saling menghargai  5. Menerima perbedaan 
pendapat 

  

6. Memaklumi kekurangan 
orang lain 

 

7. Dapat bekerjasama.  
8. Membantu orang lain  

3. Tanggungjawab  5. Melaksanakan kewajiban   
6. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 
 

LAMPIRAN 9 
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7. Menaati tata tertib sekolah  
8. Menjaga kebersihan 

lingkungan 
 

4. Jujur  5. Mengemukakan apa 
adanya 

  

6. Berbicara secara terbuka  
7. Menunjukkan fakta yang 

sebenarnya 
 

8. Mengakui kesalahan  
Total skor  

 

Jumlah Skor = ……………. Kategori = …………… 

Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 4 = 16 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 4 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (4) = 4 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (4) = 8 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (4) = 12 

 
 Kategori Skor Penilaian Sikap 

 

Skala  Kategori 

> 12 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

> 8 s/d 12 Baik (B) 

> 4 s/d 8 Tidak baik (TB) 

0 s/d 4 Sangat tidak baik (STB) 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS….. 

Sekolah  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua deskriptor tampak 

Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 

Indikator  Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

Ketepatan 
Jawaban 

5. Menyusun gambar dengan tepat.   
6. Kesesuaian jawaban dengan materi.  
7. Jawaban ditulis dengan kata-kata yang 

jelas dan tepat. 
 

8. Kelengkapan gambar dan jawaban.  
Kreativitas 5. Jawaban ditulis pada kolom yang telah 

disediakan. 
  

6. Kerapian dalam menempel gambar.  
7. Kebersihan dalam menempel gambar.  
8. Keindahan   

Jumlah   
Kategori    

  

  

 

LAMPIRAN 10 
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Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 2 = 8 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 2 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (2) = 2 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (2) = 4 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (2) = 6 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 

> 6 s/d 8 Sangat Baik (SB) 

> 4 s/d 6 Baik (B) 

> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 

0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 
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PELAKSANAAN PEMBELAARAN 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah           :  SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran         : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester        : 1V / II 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Sumber 
Teknik Bentuk 

Instrumen
2.3 Mengenal 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, dan 
transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya. 

Perkembangan 
Teknologi 
Produksi 

2.3.1 Menyebutkan 
macam-macam alat 
produksi 
tradisional dan 
modern (C1). 

2.3.2 Menjelaskan 
perkembanagan 
teknologi produksi 
tradisional dan 
modern (C2). 

2.3.3 Menentukan jenis 
teknologi produksi 

1. Siswa dibagi dalam 
beberapa kelompok 
dengan anggota 5-6 
orang secara heterogen, 
masing-masing siswa 
dalam kelompok diberi 
nomor. 

2. Setiap kelompok 
diberikan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) dan dan 
masing-masing 
kelompok 

Tes 
 
 
Non 
Tes 

Obyektif 
Uraian 
Penilaian 
Produk 
Penilaian 
Sikap 

• Depdiknas. 
2007. Standar 
Isi Untuk 
Satuan 
Pendidikan 
dan Menengah. 
Jakarta : Badan 
Standar 
Nasional 
Pendidikan. 

• Hamdani. 
2011. Strategi 
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tradisional dan 
modern (C3). 

2.3.4 Membandingkan 
jenis teknologi 
produksi 
tradisional dan 
modern (C5). 

mengerjakannya. 
3. Masing-masing 

kelompok berdiskusi 
menemukan jawaban 
yang benar (menyatukan 
pendapat)  dan 
memastikan tiap anggota 
kelompok mengetahui 
jawaban tersebut. 

4. Guru memanggil salah 
satu nomor, siswa 
dengan nomor yang 
dipanggil 
mempresentasikan hasil 
diskusi dari kelompok 
mereka. 

5. Dilanjutkan oleh 
kelompok lain dengan 
penunjukkan secara acak 
pula oleh guru. 

Belajar 
Mengajar. 
Bandung : 
Pustaka Setia. 

• Sadiman. 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial  untuk 
SD/MI kelas 
IV. Jakarta: 
Depdiknas. Hal 
100-102. 

• Heny, Retno. 
2008.  Cerdas 
Pengtahuan 
Sosial. Jakarta: 
Depdiknas. Hal 
163-171. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 1  

Satuan Pendidikan : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IVB / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 
I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

 

III. Indikator  

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat produksi  tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menentukan jenis teknologi produksi tradisional dan modern (C3). 

2.3.4 Membandingkan jenis teknologi produksi tradisional dan modern 

(C5). 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab mengenai teknologi produksi tradisional dan 

modern  siswa dapat menyebutkan 3 macam alat produksi tradisional 

dan modern dengan benar. 

2. Melalui pengamatan tayangan  multimedia berupa gambar, video, teks, 

suara, dan animasi tentang perkembangan teknologi produksi,  siswa 
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dapat menjelaskan perkembangan teknologi produksi tradisional dan 

modern dengan tepat. 

3. Melalui kerjasama kelompok menempelkan gambar teknologi produksi 

tradisional dan modern siswa dapat menentukan jenis teknologi produksi 

tradisional dan modern dengan benar. 

4. Melalui kerjasama kelompok mengenai teknologi produkasi siswa dapat 

menyusun jenis teknologi produksi tradisional dan modern dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan : Percaya diri, Saling Menghargai,Tanggungjawab 

dan Jujur. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Perkembangan teknologi produksi. 

2. Jenis teknologi produksi tradisional dan modern 

 

VI. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific 

Model  pembelajaran : NHT 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

C. Pra Kegiatan  

1. Salam  

2. Berdoa dan Presensi  

3. Pengkondisian kelas sampai siswa dalam keadaan siap menerima 

pelajaran 

D. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

5. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada  

siswa “Anak-anak, siapa yang tau apa yang dimaksud dengan 

teknologi produksi? Bagaimana perkembangan teknologi produksi?” 

(kegiatan menalar,menanya). 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. 
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7. Guru memberikan motivasi siswa. 

E. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

11. Siswa mengamati multimedia berupa video tentang perkembangan 

dan jenis teknologi produksi (eksplorasi/ kegiatan mengamati dan 

menalar ). 

12. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai 

perkembangan teknologi produksi tadisional dan modern 

(eksplorasi/ kegiatan mengamati, menanya, menalar) 

13. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok secara heterogen yang 

beranggotakan 5-6 siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok 

diberi nomor (elaborasi/kegiatan mengkomunikasikan). 

14. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa  (LKS) dan 

masing-masing kelompok mengerjakannya (elaborasi/kegiatan 

mengamati dan menalar). 

15.  Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban tersebut (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan 

mencoba) 

16. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang 

dipanggil mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka 

(elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

17. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan penunjukkan acak pula oleh 

guru (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

18. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya, menalar). 

19. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi (konfirmasi/ kegiatan menanya,  

menalar, mengkomunikasikan).  

20. Siswa dan kelompok yang aktif dalam pembelajaran diberikan 

reward atau penghargaan. (konfirmasi,/ kegiatan 

mengkomunikasikan). 
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D. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

4. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

6. Guru memberikan tindak lanjut/ pekerjaan rumah dan 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

A. Media 

Multimedia (teks, gambar, suara, dan animasi) tentang teknologi 

produksi, nomor kepala, Speaker, laptop, LCD Proyektor 

B. Sumber Belajar 

Depdiknas. 2007. Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan dan Menengah. 

Jakarta : Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : Pustaka Setia. 

Sadiman .2008. Ilmu Pengetahuan Sosial  untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 100-102 

Heny, Retno. 2008.  Cerdas Pengtahuan Sosial. Jakarta: Depdiknas. Hal 

163-171. 

 

IX. Evaluasi  

1. Prosedur Evaluasi 

a. Tes awal   : tanya jawab awal pembelajaran 

b. Tes proses  : saat proses pembelajaran berlangsung 

c. Tes akhir   : evaluasi tertulis  

2. Jenis tes  

a. Tes tertulis  : tes objektif 

b. Tes lisan   : tes unjuk kerja, tes formatif,  
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3. Alat tes 

a. Soal tes   :  terlampir 

b. Kunci jawaban  : terlampir 

c. Kriteria penilaian : terlampir 

4. Bentuk tes 

a. Objektif (pilihan ganda)   

b. Esay 

 

 

       Semarang, 11 Maret  2014 

Guru Kolaborator     Guru Kelas IVB 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

1. Perkembangan Teknologi Produksi 

Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang atau jasa. Masyarakat pada masa lalu sudah dapat 

memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, 

teknologi yang digunakannya masih sangat sederhana. Dengan menggunakan alat 

sederhana, memerlukan tenaga besar dan hasilnya pun terbatas. Ketika ilmu 

pengetahuan berkembang maka berkembang pula teknologi. Alat-alat yang 

memudahkan pekerjaan manusia banyak ditemukan. Alat-alat tersebut sangat 

membantu dalam menyelesaikan pekerjaan manusia. Dengan alat yang lebih 

modern pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, ringan, dan hasilnya pun lebih 

banyak. 

 

Jenis teknologi produksi tradisional dan modern 

1) Teknologi produksi makanan dan obat-obatan 

Bagi kamu yang makanan pokoknya nasi tentu tiap hari makan nasi. 

Pernahkah kamu berpikir dari mana nasi yang kamu makan tiap hari itu berasal? 

Untuk dapat menikmati sepiring nasi ternyata prosesnya cukup panjang. Nasi 

berasal dari beras, beras berasal dari tanaman padi. Pernahkan kamu melihat orang 

menanam padi di sawah? Sebelum ditanami biasanya lahan digemburkan dulu. 

Pada masa lalu penggemburan tanah dilakukan dengan dicangkul atau dibajak. 

Mencangkul benar-benar menggunakan tenaga manusia sedangkan membajak 

sudah dibantu tenaga sapi atau kerbau. Para petani di masa kini, untuk 

menggemburkan tanah sudah dapat menggunakan alat bermesin. Alat ini disebut 
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traktor. Dengan traktor kegiatan menggemburkan tanah dapat lebih ringan, mudah 

dan cepat. Meskipun demikian saat ini masih ada petani yang menggemburkan 

sawah dengan cangkul dan bajak. 

  
Gambar. Bajak dan traktor 

Ketika padi sudah dipanen, butir padi harus dipisahkan dari batangnya. Kulit padi 

juga harus dipisahkan dengan isinya (beras). Untuk melakukan kedua proses ini 

orang sekarang juga sudah menggunakan mesin. Berbeda dengan zaman dahulu 

yang masih menggunakan tenaga manual. Untuk memisahkan padi dari 

batangnya, padi dipukulpukulkan pada sebatang kayu. Sedangkan untuk 

memisahkan kulit padi dengan isinya (beras) menggunakan lesung dan alu. Padi 

ditumbuk hingga mengelupas kulitnya. Seringkali berasnya juga ikut hancur 

menjadi kecil-kecil, Menumbuk padi dengan lesung banyak dilakukan oleh kaum 

perempuan. 

  
Gambar.  Menumbuk padi dengan lesung dan mesin penggiling gabah 

Untuk memproduksi obat-obatan pun teknologinya juga mengalami 

perkembangan yang pesat. Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk obat-

obatan dari bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari bahan alami 
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tetapi pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin. Dengan mesin proses 

pembuatan obat lebih cepat dan higienis. 

2) Teknologi produksi sandang 

Untuk memenuhi kebutuhan sandang, masyarakat masa lalu menggunakan 

alat tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana. Untuk 

bahan pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun 

tanaman. Mereka meraciknya secara sederhana. Tentu saja pekerjaan ini 

memerlukan tenaga yang cukup besar dan waktu yang lama. Produk yang 

dihasilkannya pun tidak banyak. Masyarakat masa kini sudah dapat memenuhi 

kebutuhan sandangnya dengan mudah. Alat-alat yang berteknologi modern sudah 

banyak ditemukan. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat 

menghasilkan kain dalam jumlah besar dan kualitas yang tinggi. Bahan baku 

pembuatan kain pun juga lebih bervariasi, misalnya kapas, bulu biri-biri serta 

bahan sintetis (buatan). Meskipun demikian, saat ini masih banyak orang yang 

menggunakan cara dan bahan tradisional. Biasanya harganya justru lebih mahal. 

  
Gambar Tenun tangan dan mesin tenun 

3). Teknologi produksi bahan bangunan 

Selain bahan pangan dan bahan sandang, manusia juga memerlukan rumah 

sebagai tempat tinggal. Segala perlengkapan rumah tangga seperti kursi, tempat 

tidur, lemari merupakan kebutuhan hidup lainnya yang diperlukan. Masyarakat 

masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan peralatan sederhana. Waktu 

yang diperlukan cukup lama untuk mengerjakannya. Sedangkan sekarang orang 

memotong kayu dapat menggunakan gergaji mesin. Selain lebih cepat hasil yang 

didapat pun sangat banyak. Selain itu potongan juga lebih rapi. Menyerut pun juga 

sekarang sudah menggunakan serutan mesin. Tidak seperti dulu yang 

menggunakan serutan biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih besar 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
 
 

 
 
 
 
 
Petunjuk : 
1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan! 
2. Berdiskusilah bersama kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas di bawah ini! 
Tugas :  

1. Susunlah gambar-gambar didalam amplop  berdasarkan jenis produksinya! 

2. Tempelkan dan  berilah nama pada setiap gambar tersebut ke dalam kolom! 

3. Tulislah penjelasan mengenai gambar-gambar tersebut pada kolom ! 

No. Teknologi 

Produksi 

Tradisional 

Teknologi 

Produksi 

modern 

Kegunaan/keterangan 

1.    

 

 

2.  

 

 

  

 

 

3.    

 

 

 

4.  

 

 

  

 

 

5.   

 

 
 

NAMA ANGGOTA : 
1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ………………………………. 
5. ………………………………. 
6. ……………………………… 

NILAI 



 

 

  

Gambar

     

  

r didalam a

 

amplop 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  : 11 Maret 2014 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua deskriptor tampak 

Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 

Indikator  Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

Ketepatan 
Jawaban 

1. Menyusun gambar dengan tepat.   
2. Kesesuaian jawaban dengan materi.  
3. Jawaban ditulis dengan kata-kata yang 

jelas dan tepat. 
 

4. Kelengkapan gambar dan jawaban.  
Kreativitas 1. Jawaban ditulis pada kolom yang telah 

disediakan. 
  

2. Kerapian dalam menempel gambar.  
3. Kebersihan dalam menempel gambar.  
4. Keindahan   

Jumlah   
Kategori    
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Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 2 = 8 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 2 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (2) = 2 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (2) = 4 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (2) = 6 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 

> 6 s/d 8 Sangat Baik 

> 4 s/d 6 Baik 

> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 

0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS I 

 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter bangsa dan deskriptor dibawah 

ini! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator 

pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua  deskriptor tampak 

Jika 3 deskriptor tampak 

Jika 2 deskriptor tampak 

Jika 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 
 

No Karakter 
(Mulyasa, 2012: 147-

148) 

Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

1. Percaya diri  1. Pantang menyerah   
2. Berani menyatakan 

pendapat 
 

3. Berani bertanya  
4. Mengutamakan usaha 

sendiri daripada bantuan 
 

5. Berpenampilan tenang  
2. Saling menghargai  1. Menerima perbedaan 

pendapat 
  

2. Memaklumi kekurangan 
orang lain 

 

3. Mengakui kelebihan orang 
lain 

 

4. Dapat bekerjasama  
5. Membantu orang lain  
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3. Tanggungjawab  1. Melaksanakan kewajiban   
2. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 
 

3. Menaati tata tertib sekolah  
4. Memelihara fasilitas 

sekolah 
 

5. Menjaga kebersihan 
lingkungan 

 

4. Jujur  1. Mengemukakan apa 
adanya 

  

2. Berbicara secara terbuka  
3. Menunjukkan fakta yang 

sebenarnya 
 

4. Menghargai data  
5. Mengakui kesalahannya  

Jumlah  skor  
Kategori   

Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 5 = 0 

Skor maksimal (m) = 5 x 4 = 20 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 5 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (5) = 5 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (5) = 10 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (5) = 15 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 

> 15 s/d 20 Sangat Baik 

> 10 s/d 15 Baik 

> 5 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat tidak baik (STB) 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

 
Nama Sekolah           :  SDN Tambakaji 04Semarang 

Mata Pelajaran          : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester        : IV / II 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekomoni, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Penilaian Nomor Soal 

Teknik Bentuk 

Instrumen

Ranah 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya

Perkembangan 

Teknologi 

Produksi 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat 

produksi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan 

teknologi produksi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menentukan jenis teknologi 

produksi tradisional dan modern 

Tes 

Tertulis 

Obyektif 

Uraian  

Obyektif 

Uraian 

 

Obyektif 

Uraian 

Obyektif 

C1 

 

C2 

 

 

C3 

 

C4 

Pilihan ganda no. 

4, 6, 8. Essay no 

3.4.. 

Pilihan ganda no. 

2, 10. Essay 

no.1,5. 

 

Pilihan ganda no. 
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. (C3). 

2.3.4 Membandingkan jenis teknologi 

produksi tradisional dan modern 

(C5). 

Uraian 1, 3, 5, 9.  

Pilihan ganda no.7. 

Essay no.2. 
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SOAL EVALUASI 
 
 

 
 
 
A. Berilah tanda silang (x) pad  huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Para petani menggunakan perontok padi yang merupakan teknologi …. 

a. produksi     c. transportasi 

b. industri     d. komunikasi 

2. Dibawah ini yang  merupakan kelemahan teknologi produksi tradisional 

adalah… 

a. prosesnya lama    c. menimbulkan polusi 

b. menggunakan tenaga mesin  d. hasilnya jelek 

3. Dibawah ini manakah yang termasuk bahan baku pembuatan kertas…. 

a. karet     c. kapas 

b. kayu     d. bambu 

4. Teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan…. 

a. bajak     c. traktor 

b. ani-ani     d. kerbau 

5. Industri tekstil adalah industri yang menghasilkan …. 

a. kain     c. mobil 

b. ban     d. kertas 

6. Lesung dan alu adalah barang-barang yang terbuat dari … 

a. bambu     c. tanah liat 

b. kayu     d. batu 

7. Jika dibandingkan dengan jaman dahulu, pengolahan produksi pada masa 

sekarang lebih. . . 

a. cepat    c. boros 

b. lambat    d.kuno 

 

 

Nama  : ................................... 
No. Absen : ................................... 

Nilai: 
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8. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi ... . 

a. sederhana    c. modern 

b. kuno     d. super 

9. Perhatikan tabel dibawah ini! 

1.  Kerbau untuk membajak 

sawah. 

2. Memeberi pupuk dengan 

tangan. 

3. Kapak pemotong kayu. 

4. Gergaji mesin. 

    Dari tabel diatas yang tidak termasuk  teknologi produksi tradisional adalah… 

a. kerbau untuk membajak sawah  c. Kapak pemotong kayu 

b. memberi pupuk dengan tangan  d. gergaji mesin 

10. Dibawah ini yang termasuk kerugian produksi modern adalah… 

a. polusi    c. mudah 

b. cepat    d. murah 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Apakah pengertian teknologi produksi? 

2. Sebutkan jenis-jenis teknologi produksi! 

3. Sebutkan perbedaan jenis teknologi produksi tradisional dan modern! 

4. Sebutkan 3 contoh teknologi produksi tradisional! 

5. Sebutkan 3 contoh teknologi produksi modern! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. 

1. A 

2. A 

3. B 

4. C 

5. A 

6. B 

7. A 

8. C 

9. D 

10. A 

II. 

1. Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia untuk 

menghasilkan barang atau jasa. 

2. Teknologi pangan dan obat-obatan, teknologi sandang dan teknologi bahan 

bangunan. 

3. Pada masa dulu mengerjakan sesuatu masih menggunakan tenaga manusia, 

masih bersifat tradisional, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

mengerjakannya. Namun pada masa kini telah ditemukan alat-alat modern 

yang memudahkan pekerjaan manusia, dengan alat modern pekerjaan menjadii 

cepat selesai, ringan, dan hasilnya pun lebih banyak. 

4. Membajak sawah menggunakan kerbau, mencangkul sawah, lesung, alu, alat 

tenun yang terbuat dari kayu, menumbuh obat-obatan dari bahan alami,kapak. 

5. Traktor, alat tenun mesin, mesin jahit, gergaji mesin 
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Nilai b1  
n1
n1 100 b2

n2
n2 100  

PEDOMAN PENSKORAN 

 

a. Soal Pilihan Ganda 

Jumlah soal 10 

Jawaban benar 1 soal = skor 0,4 = 40% 

Jawaban salah: skor 0 

b. Soal Uraian 

Jawaban benar 1 = skor 0,6 = 60% 

Jawaban salah: (skor kebijakan guru) 

Bobot Penskoran: 

Pilihan Ganda : skor maksimal = 10 x 0,4  

Uraian  :  skor maksimal = 5 x 0,6  

 

Dengan rumus nilai: 

 

  

 

        Poerwanti (2008: 6-7) 

Nilai Maksimal: 

Nilai b1  
n1
n1 100 b2  

n2
n2 100  

 

Nilai 0,4  
10
10 100 0,6  

5
5 100  

  Nilai =           40              + 60  = 100 
Keterangan: 

b1 = bobot soal 1 

b2 = bobot soal 2 

n1 = soal pilihan ganda 

n2 = soal uraian. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 
Nama Sekolah           :  SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran         : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester        : 1V / II 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Sumber 

Teknik Bentuk 

Instrumen

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya. 

Perkembangan 

Teknologi 

Komunikasi 

2.3.1 Menyebutkan 

macam-macam alat 

kominikasi 

tradisional dan 

modern (C1). 

2.3.2 Menjelaskan 

perkembanagan 

teknologi 

1. Siswa dibagi dalam 
beberapa kelompok 
dengan anggota 5-6 
orang secara heterogen, 
masing-masing siswa 
dalam kelompok diberi 
nomor. 

2. Setiap kelompok 
diberikan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) dan dan 

Tes 

 

 

Non 

Tes 

Obyektif 

Uraian 

 

Penilaian 

Produk 

 

Penilaian 

Sikap 

1. Depdiknas. 

2007. Standar 

Isi Untuk 

Satuan 

Pendidikan 

dan Menengah. 

Jakarta : Badan 

Standar 
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komunikasi  

tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menganalisis jenis 

teknologi 

komunikasi 

tradisional dan 

modern (C3). 

2.3.4 Membandingkan 

jenis teknologi 

produksi 

tradisional dan 

modern (C5). 

masing-masing 
kelompok 
mengerjakannya. 

3. Masing-masing 
kelompok berdiskusi 
menemukan jawaban 
yang benar (menyatukan 
pendapat)  dan 
memastikan tiap 
anggota kelompok 
mengetahui jawaban 
tersebut. 

4. Guru memanggil salah 
satu nomor, siswa 
dengan nomor yang 
dipanggil 
mempresentasikan hasil 
diskusi dari kelompok 
mereka. 

5. Dilanjutkan oleh 
kelompok lain dengan 
penunjukkan secara 
acak pula oleh guru. 

 

Nasional 

Pendidikan. 

2. Hamdani. 

2011. Strategi 

Belajar 

Mengajar. 

Bandung : 

Pustaka Setia. 

3. Sadiman. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial  untuk 

SD/MI kelas 

IV. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 

100-102. 

4. Heny, Retno. 

2008.  Cerdas 

Pengtahuan 
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Sosial. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 

163-171. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 1I  

Satuan Pendidikan : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IVB / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 
I. Standar Kompetensi 

2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

 

III. Indikator  

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Menganalisis jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern(C3). 

2.3.4 Membandingkan jenis teknologi komunikasi pada tradisional dan 

modern (C5). 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tayangan video alat komunikasi siswa dapat menyebutkan  

3macam alat komunikasi tradisional dan modern dengan benar. 

2. Melalui slide multimedia alat komunikasi siswa dapat menjelaskan 

perkembangan teknologi komunikasii tradisional dan modern dengan 

tepat. 
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3. Melalui kerjasama kelompok menempelkan gambar alat komunikasi, 

siswa dapat menganalisis jenis teknologi komuikasi tradisional dan 

modern dengan benar. 

4. Melalui kerjasama kelompok mengenai teknologi komunikasi siswa 

dapat membandingkan jenis teknologi komunikasi tradisional dan 

modern dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan : Percaya diri,  Saling Menghargai, 

Tanggungjawab, dan Jujur. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Perkembangan teknologi komunikasi. 

2. Jenis komunikasi 

 

VI. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific 

Model  pembelajaran : NHT 

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

C. Pra Kegiatan  

1. Salam  

2. Berdoa dan Presensi  

3. Pengkondisian kelas sampai siswa dalam keadaan siap menerima 

pelajaran 

D. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

5. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya  kepada siswa 

“Anak-anak, mengapa manusia banyak menggunakan handphone di 

zaman sekarang? Apa saja manfaat handphone?”(kegiatan menalar). 

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. 

7. Memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

 



247 
 

  
 

E. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

11. Siswa mengamati multimedia berupa tentang teknologi komunikasi 

tradisional dan modern (eksplorasi/ kegiatan mengamati dan 

menalar ). 

12. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai 

perkembangan dan jenis teknologi komunikasi  tradisional dan 

modern (eksplorasi/ kegiatan mengamati, menanya, menalar) 

13. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok secara heterogen yang 

beranggotakan 5-6 siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok 

diberi nomor (elaborasi/kegiatan mengkomunikasikan). 

14. Setiap kelompok diberikan  LKS dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya (elaborasi/kegiatan mengamati dan menalar). 

15.  Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban tersebut (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan 

mencoba) 

16. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang 

dipanggil mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka 

(elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

17. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan penunjukkan acak pula oleh 

guru (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

18. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya, menalar). 

19. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

perkembangan teknologi komunikasi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya,  menalar, mengkomunikasikan).  

20. Siswa dan kelompok yang aktif dalam pembelajaran diberikan 

reward atau penghargaan. (konfirmasi,/ kegiatan 

mengkomunikasikan). 
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D. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

4. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

5. Siswa soal  mengerjakan evaluasi. 

6. Memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah dan 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

A. Media 

Multimedia (video teks, gambar, suara, dan animasi) tentang teknologi 

komunikasi tradisional dan modern, nomor kepala, Speaker, laptop, 

LCD Proyektor, papan reward. 

B. Sumber Belajar 

Depdiknas. 2007. Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan dan Menengah. 

Jakarta : Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : Pustaka Setia. 

Sadiman .2008. Ilmu Pengetahuan Sosial  untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 100-102 

Heny, Retno. 2008.  Cerdas Pengtahuan Sosial. Jakarta: Depdiknas. Hal 

163-171. 

 

X. Evaluasi  

1. Prosedur Evaluasi 

a. Tes awal   : tanya jawab awal pembelajaran 

b. Tes proses  : saat proses pembelajaran berlangsung 

c. Tes akhir   : evaluasi tertulis  

2. Jenis tes  

a. Tes tertulis  : tes objektif 

b. Tes lisan   : tes unjuk kerja, tes formatif,  
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3. Alat tes 

a. Soal tes   :  terlampir 

b. Kunci jawaban  : terlampir 

c. Kriteria penilaian : terlampir 

4. Bentuk tes 

a. Objektif (pilihan ganda)   

b. Esay 

 

 

 

       Semarang, 13 Maret  2014 

Guru Kolaborator     Guru Kelas IVB 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

 

Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan kegiatan 

mengirim dan menerima pesan. Kamu berbicara dengan temanmu merupakan 

contoh komunikasi. Sejak kapan manusia berkomunikasi? Sejak zaman dahulu 

orang sudah biasa mengadakan komunikasi dengan orang lain. Baik yang 

berdekatan maupun yang berjauhan tempat tinggalnya. Apakah komunikasi hanya 

dengan bicara? Tentu saja tidak. Menyampaikan pesan bisa dengan bicara/lisan, 

tulisan dan bisa juga dengan isyarat. Mengirim pesan lewat surat merupakan 

contoh komunikasi dengan tulisan. Contoh pesan dengan isyarat adalah dengan 

menggunakan bendera, peluit, lampu ataupun asap. 

a. Komunikasi lisan 

Ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang, orang kesulitan 

berkomunikasi secara lisan dengan orang yang letaknya jauh. Mereka haruslah 

bertemu terlebih dahulu. Namun kini kita sangat mudah melakukan komunikasi 

lisan meskipun letaknya berjauhan. Kita dapat berbicara secara langsung kepada 

orang yang letaknya jauh melalui pesawat telepon. Kemudian dengan kemajuan 

teknologi semakin banyak tercipta alat-alat komunikasi yang canggih seperti 

radio, televisi dan internet. Bahkan sekarang dengan teknologi satelit, komunikasi 

jarak jauh dapat dilakukan tanpa kabel. Yakni dengan alat yang dinamakan 

telepon seluler. 
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1. Telepon  

Pernahkah kalian menerima berita lewat telepon? Telepon merupakan alat 

yang sering digunakan. Adanya telepon, komunikasi menjadi sangat mudah dan 

cepat. Pesawat telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1876. 

Alexander berkebangsaan Amerika Serikat. 

  
Gambar. Telephon 

Jenis telepon ada dua, yaitu telepon kabel dan telepon selular. Adanya telepon 

selular memudahkan dalam berkomunikasi. Baik dengan suara langsung atau 

dengan pesan tertulis (SMS). 

2. Radio  

 Apakah radio itu? Radio ditemukan oleh C. Marconi tahun 1901. Apa 

yang sering kalian dengar dari radio. Radio dapat memberikan informasi dan 

hiburan. Informasi dapat berupa berita. Adapun hiburan berupa musik. Siaran 

radio dipancarkan oleh pemerintah dan swasta. Pemancar radio milik pemerintah 

adalah RRI (Radio Republik Indonesia). Pemancar radio milik swasta jumlahnya 

banyak sekali. Stasiun pemancar radio pemerintah bernama RRI (Radio Republik 

Indonesia). RRI berdiri pertama kali pada tanggal 11 September 1945. Apakah 

ada stasiun radio swasta di daerahmu? Coba tuliskan namanama stasiun radio 

tersebut! 

3. Televisi 

Televisi merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Televisi 

sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita dapat melihat berbagai peristiwa 

yang terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita melalui televisi. Di 

negara kita, dulu hanya ada satu stasiun televisi, yaitu TVRI. Sekarang, kita dapat 

menyaksikan berbagai acara dari banyak stasiun televisi. Televisi merupakan 

sarana komunikasi yang sangat penting karena menjadi sarana informasi dan 
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hiburan. Tahukah kamu siapa yang membuat televisi pertama kali? Orang yang 

pertama kali membuat televisi adalah John Logie Baird. Ia berkebangsaan 

Inggris. Ide pertamanya untuk membuat televisi gagal. Pada tahun 1923, dia mulai 

mengutak-atik mesin untuk memindahkan gambar sekaligus suara lewat radio. 

Dia berhasil mengirim gambar kasar ke pesawat penerima yang berjarak beberapa 

meter tanpa kabel. Pada bulan Januari 1926, dia mendemonstrasikan televisi di 

depan umum di Institut Kerajaan di London. Ini adalah peragaan televise pertama 

kalinya. 

 

b. Komunikasi tertulis 

1. Surat 

Komunikasi tertulis melalui surat dari dulu sampai sekarang masih 

dilakukan orang. Sebelum ditemukan kertas, biasanya orang menulis surat pada 

daun, pelepah pohon atau kulit batang. Surat diantar oleh seorang kurir (pengantar 

surat). Pada masa lalu mereka mengantar surat dengan berjalan kaki atau 

menunggang kuda. Masyarakat masa kini menulis di atas kertas dengan cara tulis 

tangan atau diketik. Surat dapat kita kirim ke tujuan yang jauh tempat tinggalnya 

melalui kantor pos. Cepat atau lambatnya pengiriman tergantung pada biaya atau 

perangko yang diberikan. Dengan berkem-bangnya teknologi sekarang kita pun 

dapat mengirim surat lewat faksimile. Faksimile merupakan mesin cetak/fotocopy 

jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan telepon. Dengan faksimile surat dapat 

diterima salinannya secara langsung. Alat komunikasi tertulis lainnya adalah 

koran, majalah dan buku yang disebut sebagai media cetak. Telepon genggam dan 

internet juga dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan tertulis yang disebut 

dengan SMS (Short Message Service) dan e-mail atau surat elektronik. 

   
Gambar : Mesin cetak masa kini      Gambar. Mesin faksimile 
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1.Telegram  

Telegram sering disebut surat kawat. Alat pengirim telegram disebut 

telegraf. Telegraf adalah pesawat untuk mengirim berita. Telegram 

mempergunakan kekuatan listrik. Pesawat telegraf diciptakan oleh Samuel F.B. 

Morse tahun 1840. Orang berkebangsaan Amerika. Pengiriman berita dengan 

telegraf termasuk mahal. Ini karena perhitungannya tiap huruf. 

 

c. Komunikasi melalui isyarat 

 
Gambar 9.9: Beduk, kentongan, dan alarm gempa 

Komunikasi dengan isyarat tidak hanya dilakukan manusia di masa lalu. 

Masyarakat masa lalu biasa menggunakan kentongan, bedug, lonceng ataupun 

asap. Masyarakat masa kini juga masih menggunakan alat-alat tersebut. Namun 

penggunaanya kadang ditambah dengan alat pengeras suara. Sekarang juga 

banyak digunakan sirine, alarm, dan lampu sebagai alat komunikasi isyarat. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk : 
1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan! 
2. Berdiskusilah bersama kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas di bawah ini! 
Tugas :  

1. Susunlah gambar-gambar didalam amplop  berdasarkan jenisnya! 

2. Tempelkan dan  berilah nama pada setiap gambar  ke dalam kolom! 

3. Tulislah penjelasan gambar  pada kolom ! 

No. Tradisional Modern Kegunaan 

1.  

 

  

 

 

2.  

 

 

  

 

3.  

 

 

  

 

 

4.    

 

 

 

5.  

 

 

  

 

 

NAMA ANGGOTA : 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
3. ………………………… 
4. ………………………… 
5. ………………………… 
6. …………………………. 

NILAI 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gamba

  

 

ar dalam ammplop 

  

 

 

 

256

 

 



 

 

No
. 

T
 

1. K

2. S

 

3. T

4. A

Ku

Tradisional 

Kentongan  

Surat  

Telephon Ka

Asap  

unci jawaba

M

Pe

Em

abel Hp
ke

To

an Lembar 

 

Modern 

engeras suar

mail  

p (bias dibaw
emana saja)

oa, pengeras

Kerja Siswa

ra 

wa 

s suara 

a 

Kegunaan 

Mengumpu
orang, 
menyampai
berita melal
isyarat. 
 

Mengirim p
secara tertu
 
 
 
 

Berkomunik
secara lisan
dengan 
seseorang. 

Menyampa
pesan denga
isyarat. 

257

ulkan 

ikan 
lui 

pesan 
ulis. 

kasi 
n 

ikan 
an 



 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyampa
pesan melal
tulisan. 

258

ikan 
lui 



259 
 

  
 

PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 13 Maret 2014 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua deskriptor tampak 

Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 

Indikator  Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

Ketepatan 
Jawaban 

1. Menyusun gambar dengan tepat.   
2. Kesesuaian jawaban dengan materi.  
3. Jawaban ditulis dengan kata-kata yang 

jelas dan tepat. 
 

4. Kelengkapan gambar dan jawaban.  
Kreativitas 1. Jawaban ditulis pada kolom yang telah 

disediakan. 
  

2. Kerapian dalam menempel gambar.  
3. Kebersihan dalam menempel gambar.  
4. Keindahan  

Jumlah   
Kategori    
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Keterangan Peniilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 2 = 8 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 2 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (2) = 2 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (2) = 4 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (2) = 6 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 

> 6 s/d 8 Sangat Baik (SB) 

> 4 s/d 6 Baik (B) 

> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 

0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS II 

 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Hari/ Tanggal  :  Kamis, 13 Maret 2014 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter bangsa dan deskriptor dibawah 

ini! 

2. Berilah tanda chek (√) pada deskriptor tampak sesuai indikator 

pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua  deskriptor tampak 

Jika 3 deskriptor tampak 

Jika 2 deskriptor tampak 

Jika 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 
 

No Karakter 
(Mulyasa, 2012: 147-

148) 

Deskriptor Tampak   
(√) 

Skor 

1. Percaya diri  1. Pantang menyerah   
2. Berani menyatakan 

pendapat 
 

3. Berani bertanya  
4. Mengutamakan usaha 

sendiri daripada bantuan 
 

5. Berpenampilan tenang  
2. Saling menghargai  1. Menerima perbedaan 

pendapat 
  

2. Memaklumi kekurangan 
orang lain 

 

3. Mengakui kelebihan orang 
lain 

 

4. Dapat bekerjasama  
5. Membantu orang lain  
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3. Tanggungjawab  1. Melaksanakan kewajiban   
2. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 
 

3. Menaati tata tertib sekolah  
4. Memelihara fasilitas 

sekolah 
 

5. Menjaga kebersihan 
lingkungan 

 

4. Jujur  1. Mengemukakan apa 
adanya 

  

2. Berbicara secara terbuka  
3. Menunjukkan fakta yang 

sebenarnya 
 

4. Menghargai data  
5. Mengakui kesalahannya  

Jumlah  skor  
Kategori   

Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 5 x 4 = 20 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 5 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (5) = 5 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (5) = 10 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (5) = 15 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 

> 12 s/d 16 Sangat Baik 

> 8 s/d 12 Baik 

> 4 s/d 8 Tidak baik (TB) 

0 s/d 4 Sangat tidak baik (STB) 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 
 
 
 

Nama Sekolah           :  SDN Tambakaji 04Semarang 

Mata Pelajaran          : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester        : IV / II 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekomoni, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Penilaian Nomor Soal 

Tekni

k 

Bentuk 

Instrumen

Ranah 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi dan 

transportasi 

serta 

Perkembanga

n Teknologi 

Komunikasi 

1.3.1 Menyebutkan macam-macam alat 

komunikasi tradisional dan modern (C1). 

1.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi tradisional dan modern (C2). 

1.3.3 Menganalisis jenis teknologi komunikasi 

pada tradisional dan modern (C4). 

1.3.4 Membandingkan jenis teknologi 

Tes 

Tertulis 

Obyektif 

Uraian 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

Pilihan gandano. 1, 

3, 4,10.Essay no.2,3.

Pilihan ganda no.5. 

Essay no.1,5 

Pilihan ganda no.2, 

6,8, 9.. 

Pilihan ganda no 
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pengalaman 

menggunakann

ya 

komunikasi tradisional dan modern (C5). 7, Essay no.4 
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SOAL EVALUASI 
 
 

 
 
 
A. Berilah tanda silang (x) pad  huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh alat 

komunikasi pada zaman dahulu adalah ... . 

a. e-mail     c. kentongan 

b. satelit     d. pesawat 

2. Perhatikan tabel dibawah ini! 

1. Televisi 

2. Kulkas  

3. Mobil  

4.  Motor  

    Dari table diatas yang termasuk alat komunikai modern adalah ... . 

a. televisi     c. mobil 

b. kulkas     d. traktor 

3. Orang yang diutus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia ke 

kerajaan lain adalah ... . 

a. pak pos     c. kusir 

b. kurir     d. pramugari 

4. Mengirim surat dengan perangko dapat menggunakan jasa …. 

a. Pos Indonesia    c. Telkom 

b. Pos dan Giro    d. Dinas Perhubungan 

5. Telepon sebagai alat komunikasi ditemukan oleh …. 

a. Marconi    c. John Logie Baird 

b. Alexander Graham Bell  d. Samuel Morse 

6. Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah …. 

a. koran dan telepon   c. buku dan buletin 

b. Televisi dan majalah   d. surat kabar dan radio 

Nama  : ................................... 
No. Absen : ................................... 

Nilai: 
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7. Jika dibandingkan dengan jaman dulu, penggunaan teknologi komunikasi 

pada masa sekarang lebih …. 

a. Primitive     c. Kuno 

b. Canggih    d. Ketinggalan jaman 

8. Di bawah ini stasiun TV yang dikelola oleh pemerintah ialah …. 

a. TVRI     c. Metro TV 

b. TPI     d. RCTI 

9. Di bawah ini yang merupakan teknologi komunikasi masa kini, kecuali …. 

a. telepon     c. kentongan 

b. HP     d. televise 

10. Berikut ini yang termasuk teknologi komunikasi dengan isyarat adalah…. 

a. faximile    c. E-Mail 

b. rambu-rambu lalu lintas  d. Short Message Service (SMS) 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? 

2. Sebutkan 3 jenis alat komunikasi tradisional! 

3. Sebutkan 3 jenis alat komunikasi modern! 

4. Jelaskan perbedaan alat komunikasi tradisional dan modern! 

5. Jelaskan manfaat alat komunikasi bagi manusia! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. 

1. C 

2. A 

3. B 

4. A 

5. B 

6. C 

7. B 

8. A 

9. C 

10. B 

II. 

1. Komunikasi merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan. 

2. Surat, facsimile, telegram dll 

3. Handphone,tv, radio, internet, dll 

4. Alat komunikasi masa lalu masih sederhana, masih menggunakan tenaga 

manusia dan dalam menyampaikan pesan relative lama. Namun,  Alat 

komunikasi pada masa sekarang sudah canggih, manusia tidak perlu bertatap 

muka secara langsung. Dalam mengirim dan menerima pesan relative singkat 

dan cepat. 

5. Memudahkan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain, manusia 

dapat berkomunikasi secara langsung tanpa membutuhkan waktu yang lama. 
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Nilai b1  
n1
n1 100 b2

n2
n2 100  

PEDOMAN PENSKORAN 

a. Soal Pilihan Ganda 

Jumlah soal 10 

Jawaban benar 1 soal = skor 0,4 = 40% 

Jawaban salah: skor 0 

b. Soal Uraian 

Jawaban benar 1 = skor 0,6 = 60% 

Jawaban salah: (skor kebijakan guru) 

Bobot Penskoran: 

Pilihan Ganda : skor maksimal = 10 x 0,4  

Uraian  :  skor maksimal = 5 x 0,6   

 

Dengan rumus nilai: 

 

  

 

        Poerwanti (2008: 6-7) 

Nilai Maksimal: 

Nilai b1  
n1
n1 100 b2  

n2
n2 100  

Nilai 0,4  
10
10 100 0,6  

5
5 100  

  Nilai =           40              + 60  = 100 
Keterangan: 

b1 = bobot soal 1 

b2 = bobot soal 2 

n1 = soal pilihan ganda 

n2 = soal uraian. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran         : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester        : 1V / II 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Sumber 

Tekn

ik 

Bentuk 

Instrumen

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya. 

Perkembangan 

Teknologi 

Produksi 

2.3.1 Menyebutkan 

macam-macam 

alat transportasi 

tradisional dan 

modern (C1). 

2.3.2 Menjelaskan 

perkembangan 

teknologgi 

transportasi pada 

1. Siswa dibagi dalam 

beberapa kelompok dengan 

anggota 5-6 orang secara 

heterogen, masing-masing 

siswa dalam kelompok 

diberi nomor. 

2. Setiap kelompok diberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan dan masing-masing 

Tes 

 

 

Non 

Tes 

Obyektif 

Uraian 

 

Penilaian 

Produk 

 

Penilaian 

Sikap 

5. Depdiknas. 2007. 

Standar Isi Untuk 

Satuan 

Pendidikan dan 

Menengah. 

Jakarta : Badan 

Standar Nasional 

Pendidikan. 

6. Hamdani. 2011. 
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tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Membandingkan  

jenis teknologi 

transportasi 

tradisional dan 

modern  (C3). 

2.3.4 Menyusun 

karangan 

pengalaman 

menggunakan 

teknologi 

transportasi 

(C6). 

kelompok mengerjakannya. 

3. Masing-masing kelompok 

berdiskusi menemukan 

jawaban yang benar 

(menyatukan pendapat)  

dan memastikan tiap 

anggota kelompok 

mengetahui jawaban 

tersebut. 

4. Guru memanggil salah satu 

nomor, siswa dengan 

nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil 

diskusi dari kelompok 

mereka. 

5. Dilanjutkan oleh kelompok 

lain dengan penunjukkan 

secara acak pula oleh guru. 

Strategi Belajar 

Mengajar. 

Bandung : 

Pustaka Setia. 

7. Sadiman. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial  untuk 

SD/MI kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. Hal 

100-102. 

8. Heny, Retno. 

2008.  Cerdas 

Pengtahuan 

Sosial. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 

163-171. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III  

Satuan Pendidikan : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IVB / II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 
I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

 

III. Indikator  

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat transportasi  tradisional dan modern 

(C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi transportasi tradisional dan 

modern (C2). 

2.3.3 Membandingkan jenis teknologi transportasi tradisional dan modern 

(C5). 

2.3.4 Menyusun karangan tentang pengalaman menggunakan teknologi 

transportasi (C6). 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab mengenai teknologi transportasi tradisional dan 

modern  siswa dapat menyebutkan 3 macam  alat transportasi masa lalu 

dan masa kini dengan benar. 
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2. Melalui multimedia berupa  video, gambar,  teks, dan animasi siswa 

dapat menjelaskan perkembangan teknologi transportasi tradisional dan 

modern  dengan tepat. 

3. Setelah slide powerpoint tentang teknologi transportasi, siswa dapat 

membandingkan jenis transportasi tradisional dan modern dengan benar. 

4. Melalui penugasan secara individu, siswa dapat menyusun karangan 

tentang pengalaman menggunakan teknologi transportasi. 

Karakter yang diharapkan : Percaya diri, Saling Menghargai 

Tanggungjawab, dan Jujur. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Perkembangan teknologi transportasi. 

2. Jenis teknologi transportasi. 

 

VI. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific 

Model  pembelajaran : NHT 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Pra Kegiatan  

1. Salam  

2. Berdoa dan Presensi  

3. Pengkondisian kelas sampai siswa dalam keadaan siap menerima 

pelajaran 

B. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

6. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada  

siswa “Anak-anak, siapa yang dapat menjelaskan perkembangan 

transportasi zaman dahulu dan zaman sekarang? Apa saja 

perbedaanya?” (kegiatan menalar). 

7. Siswa bersama guru menyayikan lagu “naik delman”. 
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8. Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. 

9. Motivasi siswa dalam pembelajaran. 

C. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

11. Siswa mengamati multimedia tentang perkembangan dan jenis 

teknologi transportasi (eksplorasi/ kegiatan mengamati dan 

menalar). 

12. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

disajikan melalui multimedia tentang jenis transportasi 

(eksplorasi/kegiatan mengamati dan menalar). 

13. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok secara heterogen yang 

beranggotakan 5-6 siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok 

diberi nomor (elaborasi/kegiatan mengkomunikasikan). 

14. Setiap kelompok diberikan  Lembar Kerja Siswa  (LKS) dan 

masing-masing kelompok mengerjakannya (elaborasi/kegiatan 

mengamati dan menalar). 

15.  Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok mengetahui 

jawaban tersebut (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan 

mencoba) 

16. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang 

dipanggil mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka 

(elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba) 

17. Dilanjutkan oleh kelompok lain dengan penunjukkan acak pula oleh 

guru (elaborasi/ kegiatan mengamati, menalar, dan mencoba). 

18. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya, menalar). 

19. Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

perkembangan teknologi transportasi (konfirmasi/ kegiatan 

menanya,  menalar, mengkomunikasikan).  
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20. Siswa dan kelompok yang aktif dalam pembelajaran diberikan 

reward atau penghargaan. (konfirmasi,/ kegiatan 

mengkomunikasikan). 

D. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

4. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

6. Memberikan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

A. Media 

Multimedia (video teks, gambar, suara, dan animasi) transportasi 

tradisional dan modern,  nomor kepala, Speaker, laptop, LCD Proyektor, 

papan reward, pohon prestasi. 

 

B. Sumber Belajar 

Depdiknas. 2007. Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan dan Menengah. 

Jakarta : Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : Pustaka Setia. 

Sadiman .2008. Ilmu Pengetahuan Sosial  untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: 

Depdiknas. Hal 100-102 

Heny, Retno. 2008.  Cerdas Pengtahuan Sosial. Jakarta: Depdiknas. Hal 

163-171. 

 

XI. Evaluasi  

1. Prosedur Evaluasi 

a. Tes awal   : tanya jawab awal pembelajaran 

b. Tes proses  : saat proses pembelajaran berlangsung 

c. Tes akhir   : evaluasi tertulis  
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2. Jenis tes  

a. Tes tertulis  : tes objektif 

b. Tes lisan   : tes unjuk kerja, tes formatif 

3. Alat tes 

a. Soal tes   :  terlampir 

b. Kunci jawaban  : terlampir 

c. Kriteria penilaian : terlampir 

4. Bentuk tes 

a. Objektif (pilihan ganda)   

b. Esay 

 

 

 

       Semarang, 25 Maret 2014 

Guru Kolaborator      
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

Perkembangan Teknologi Transportasi 

Istilah transportasi mungkin agak asing bagimu. Sebenarnya transportasi 

sama dengan pengangkutan. Mengangkut adalah memindahkan barang atau orang 

dari suatu tempat ke tempat lainnya. Alat transportasi adalah alat yang digunakan 

untuk menganggut penumpang atau barang. Sejak kapan manusia mengenal alat 

transportasi? Sejak dahulu orang sudah mengenal alat angkutan walaupun sangat 

sederhana. Mereka menggunakan tenaga hewan bahkan tenaga manusia sebagai 

alat transportasi. Dengan berkembanganya ilmu pengetahuan teknologi 

transportasi sekarang telah mengalami perubahan yang sangat pesat. 

a. Teknologi transportasi tradisional dan modern  

Secara garis besar alat transportasi dapat kita kelompokkan menjadi tiga 

yaitu transportasi darat, air dan udara. 

1) Transportasi darat 

 Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi yang masih 

sederhana. Sebelum ditemukan mesin, alat transportasi seperti pedati, delman, dan 

kuda merupakan alat transportasi andalan. Teknologi transportasi tersebut masih 

menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kemampuan jelajahnya juga masih 

angat terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Sekarang orang masih 

menggunakan alat transportasi tersebut namun tidak menjadi alat utama. 

Seringkali kuda dan delman digunakan sebagai sarana rekreasi saja. 
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Gambar. Alat transportasi darat        Gambar. alat transportasi darat masa kini 

 masa lalu 

Sejak ditemukan mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin 

lainnya. Alat transportasi bermesin seperti sepeda motor, mobil, kereta api 

merupakan alat transportasi yang modern. Dengan alat transportasi tersebut, jarak 

jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. 

2) Transportasi air 

Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti 

perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh 

kekuatan tenaga manusia. Sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin 

dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat 

kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal-

kapal modern dapat mengangkut barang berton-ton serta dapat menempuh jarak 

yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai 

landasan pesawat tempur. Kapal ini dinamakan kapal induk. 

  
Gambar. Perahu dan kapal modern 

 

Jenis-jenis kapal: 

Kapal perang 

Kapal perang adalah kapal yang khusus digunakan oleh angkatan laut 

untuk berperang. Kapal jenis ini dilengkapi dengan senjatasenjata dan meriam. 
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Bahkan ada kapal yang dapat dipakai untuk mengangkut pesawat. Kapal ini 

namanya kapal induk. 

 Kapal tunda: kapal yang digunakan untuk memandu kapal-kapal besar waktu 

masuk ke pelabuhan atau keluar pelabuhan. 

Kapal ikan : kapal yang digunakan para nelayan khusus untuk menangkap ikan. 

Kapal riset: kapal yang digunakan oleh para ahli atau peneliti untuk meneliti 

kehidupan laut. 

 

3) Transportasi udara 

Pesawat untuk mengangkut penumpang dikembangkan sesudah Perang 

Dunia I. Pesawat yang pertama kali dibuat digerakkan dengan baling-baling. 

Sekarang, pesawat penumpang sudah menggunakan mesin jet. Pesawat 

penumpang sekarang bisa mengangkut ratusan orang. Tranportasi udara 

memerlukan pelabuhan udara atau bandar udara. Bandar udara adalah terminal 

untuk pesawat. Bandar udara sering disingkat bandara. Di Jakarta ada dua bandar 

udara, yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng dan 

Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Di setiap ibu kota propinsi di Indonesia 

pasti ada bandar udaranya. Di Indonesia, urusan transportasi udara ditangani oleh 

Dirjen Perhubungan Udara. Dirjen Perhubungan Udara berada di bawah 

Departemen Perhubungan. Ada banyak perusahaan penerbangan yang melayani 

penerbangan di Indonesia. Maskapai penerbangan yang merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) adalah Garuda Indonesia Airways (GIA) dan Merpati 

Nusantara Airlines. Selain itu, ada banyak sekali maskapai penerbangan swasta 

dari dalam dan luar negeri yang beroperasi di Indonesia. 

  
Gambar. Helikopter dan pesawat penumpang 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Petunjuk : 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan! 

2. Berdiskusilah bersama kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas di bawah ini! 

Tugas :  

1. Susunlah gambar-gambar didalam amplop  berdasarkan jenis produksinya! 

2. Tempelkan dan  berilah nama pada setiap gambar tersebut ke dalam kolom! 

3. Tulislah penjelasan mengenai gambar-gambar tersebut pada kolom! 

 
No. Jenis alat transportasi Tradisional Modern 

1.  Transportasi darat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transportasi air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transportasi udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA ANGGOTA : 
1. ………………………… 
2. …………………………. 
3. ………………………… 
4. …………………………. 
5. ………………………… 
6. …………………………. 

NILAI 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS III 

Sekolah  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 25Maret 2014 

Petunjuk  : 

Berilah tanda check (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua deskriptor tampak 

Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 

Indikator  Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

Ketepatan 
Jawaban 

1. Menyusun gambar dengan tepat.   
2. Kesesuaian jawaban dengan materi.  
3. Jawaban ditulis dengan kata-kata yang 

jelas dan tepat. 
 

4. Kelengkapan gambar dan jawaban.  
Kreativitas 1. Jawaban ditulis pada kolom yang telah 

disediakan. 
  

2. Kerapian dalam menempel gambar.  
3. Kebersihan dalam menempel gambar.  
4. Keindahan  

Jumlah   
Kategori    
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Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 4 x 2 = 8 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 2 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (2) = 2 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (2) = 4 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (2) = 6 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 
> 6 s/d 8 Sangat Baik (SB) 
> 4 s/d 6 Baik (B) 
> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 
0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

SKLUS III 

 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 25 Maret 2014 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter bangsa dan deskriptor dibawah 

ini! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai indikator 

pengamatan! 

Skala Penilaian Penjelasan 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

Nilai 0 

Jika semua  deskriptor tampak 

Jika 3 deskriptor tampak 

Jika 2 deskriptor tampak 

Jika 1 deskriptor tampak 

Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 
 

No Karakter 
(Mulyasa, 2012: 147-

148) 

Deskriptor Check  
(√) 

Skor 

1. Percaya diri  1. Pantang menyerah   
2. Berani menyatakan 

pendapat 
 

3. Berani bertanya  
4. Mengutamakan usaha 

sendiri daripada bantuan 
 

5. Berpenampilan tenang  
2. Saling menghargai  1. Menerima perbedaan 

pendapat 
  

2. Memaklumi kekurangan 
orang lain 

 

3. Mengakui kelebihan orang 
lain 

 

4. Dapat bekerjasama  
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5. Membantu orang lain  
3. Tanggungjawab  1. Melaksanakan kewajiban   

2. Melaksanakan tugas sesuai 
dengan kemampuan 

 

3. Menaati tata tertib sekolah  
4. Memelihara fasilitas 

sekolah 
 

5. Menjaga kebersihan 
lingkungan 

 

4. Jujur  1. Mengemukakan apa 
adanya 

  

2. Berbicara secara terbuka  
3. Menunjukkan fakta yang 

sebenarnya 
 

4. Menghargai data  
5. Mengakui kesalahannya  

Jumlah skor  
Kategori   

Keterangan Penilaian: 

Skor minimal (K) = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal (m) = 5 x 4 = 20 

Jarak interval (i)  =   
  

 

 =   = 5 

k1 =  k + 1 (i) = 0 + 1 (5) = 4 

k2 = k + 2 (i) = 0 + 2 (5) = 10 

k3 = k + 3 (i) = 0 + 3 (5) = 15 

 
 Kategori Skor Penilaian Produk 

 

Skala  Kategori 

> 12 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

> 8 s/d 12 Baik (B)  

> 4 s/d 8 Tidak baik (TB) 

0 s/d 4 Sangat tidak baik (STB) 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

 
Nama Sekolah           :  SDN Tambakaji 04Semarang 

Mata Pelajaran          : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester        : IV / II 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekomoni, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Penilaian Nomor Soal 

Teknik Bentuk 

Instrumen

Ranah 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

Perkembangan 

Teknologi 

Transportasi 

2.3.1 Menyebutkan macam-macam alat 

komunikasi tradisional dan modern (C1). 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi tradisional dan modern  (C2). 

2.3.3 Menentukan jenis teknologi produksi 

tradisional dan modern (C3). 

2.3.4 Menyusun karangan tentang pengalaman 

menggunakan teknologi transportasi  (C6). 

Tes 

Tertulis 

Obyektif 

Uraian  

Obyektif 

Uraian 

 

Obyektif 

Uraian 

Obyektif 

Uraian 

C1 

 

C2 

 

 

C3 

 

C4 

Pilihan ganda no. 6, 7, 

9, 10. Essay no. 

Pilihan ganda no.3, 5. 

Essay no. 

Pilihan ganda no. 1, 

2, 4, 8. Essay no. 

 

Essay no 4 
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SOAL EVALUASI 
 
 

 
 
 
A. Berilah tanda silang (x) pad  huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Perhatikan tabel dibawah ini! 

1. Sepeda  

2. Balon udara 

3. Perahu  

4. Truk  

    Dari table diatas yang termasuk alat transportasi air adalah …. 

a. Sepeda     c. Perahu 

b. Balon udara    d. Truk 

2. Di bawah ini angkutan darat bermesin adalah .... 

a. dokar     c. mobil 

b. becak     d. helicak 

3. Segala sesuatu yang digunakan sebagai alat angkutan disebut sarana…. 

a. komunikasi    c. transportasi 

b. produksi     d. konsumsi 

4. Berikut ini yang tidak termasuk alat transportasi tradisioal adalah …. 

a. delman     c. gerobak 

b. bendi     d. mobil 

5. Salah satu kelemahan alat transportasi tradisional adalah …. 

a. lambat     c. mahal 

b. menimbulkan polusi   d. rawan kecelakaan 

6. Kapal yang dapat berjalan di bawah maupun di permukaan laut adalah…. 

a. hoverkraf    c. kapal selam 

b. kapal feri    d. kapal tanker 

 

 

Nama  : ................................... 
No. Absen : ................................... 

Nilai: 
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7. Perusahaan jasa penerbangan milik pemerintah adalah …. 

a. Garuda Indonesia Airlines  c. Lion Air 

b. Mandala Airlines   d. Bouroq Airlines 

8. Berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah ...  

a. sepeda     c. truk 

b. balon udara    d. perahu 

9. Kapal yang digunakan sebagai landasan pesawat tempur dinamakan kapal ... . 

a. kapal perang   c. kapal barang 

b. kapal tanker    d. kapal induk  

10. Perhatikan tabel dibawah ini! 

1. Kapal tanker 

2. Kapal selam 

3. Kapal ferry 

4. Kapal layar 

      Tansportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah... . 

a. kapal tanker    c. kapal ferry 

b. kapal selam    d. kapal layar 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan tiga jenis transportasi jika dilihat dari tempatnya! 

2. Berikan 3 contoh transportasi darat! 

3. Sebutkan 3 jenis kapal 

4. Sebutkan kelebihan dan kekurangan teknologi transportasi tradisional 

dengan  transportasi modern! 

5. Buatlah karangan tentang pengalaman kalian menaiki transportasi, baik 

darat, laut, maupun udara! (minimal 5 kalimat) 

 

  



288 
 

  
 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. 

1. C 

2. C 

3. C 

4. D 

5. A 

6. C 

7. A 

8. D 

9. D 

10. C 

II. 

1. Darat, laut, udara 

2. Mobil, truk, kereta, sepeda motor, bus 

3. Kapal induk, kapal ikan, kapal riset, kapal ferry, kapal selam, kapal perang dll. 

4. Teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual yakni hewan, angin 

ataupun manusia. Selain itu prosesnya juga lama atau lambat. Namun disisi 

lain teknologi masa lalu memiliki kelebihan yakni hamper semua bebas 

polusi. Sedangkan teknologi masa kini memiliki kelebihan prosesnya cepat. 

Namun memiliki kelemahan yakni menimbulkan polusi dan juga rawan 

kecelakaan. 

5. Kebijakan guru 
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Nilai b1  
n1
n1 100 b2

n2
n2 100  

PEDOMAN PENSKORAN 

 

a. Soal Pilihan Ganda 

Jumlah soal 10 

Jawaban benar 1 soal = skor 0,4 = 40% 

Jawaban salah: skor 0 

b. Soal Uraian 

Jawaban benar 1 = skor 0,6 = 60% 

Jawaban salah: (skor kebijakan guru) 

Bobot Penskoran: 

Pilihan Ganda : skor maksimal = 10 x 0,4  

Uraian  :  skor maksimal = 5 x 1,2   

 

Dengan rumus nilai: 

 

  

 

        Poerwanti (2008: 6-7) 

Nilai Maksimal: 

Nilai b1  
n1
n1 100 b2  

n2
n2 100  

 

Nilai 0,4  
10
10 100 1,2  

5
5 100  

  Nilai =           40              + 60  = 100 
Keterangan: 

b1 = bobot soal 1 

b2 = bobot soal 2 

n1 = soal pilihan ganda 

n2 = soal uraian. 
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LAMPIRAN 3 
HASIL OBSERVASI,  

CATATAN LAPANGAN, 

WAWANCARA, DAN ANGKET 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

Siklus I 

Nama Guru  : Neneng Purwanti 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04Semarang 

Kelas/Semester : IVB/II 

Materi   : Perkembangan Teknologi Produksi 

Hari/tanggal  : Selasa, 11 Maret 2014 

Petunjuk : 

a) Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

b) Berilah tanda check (√) pada kolom descriptor tampak sesuai indikator 

pengamatan! 

c) Skala penilaian:  

Skala Penilaian Penjelasan 
Nilai 4 Jika semua diskriptor tampak 
Nilai 3 Jika hanya 3 diskriptor yang tampak 
Nilai 2 Jika hanya 2 deskriptor  yang tampak 
Nilai 1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak  
Nilai 0 Jika tida ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012:98) 

No 
 

Indikator Deskriptor 
 

Tampak   
(√) 

 

Skor 

1.  Membuka 
pelajaran 
(keterampilan 
membuka 
pelajaran). 

1. Melakukan salam, berdoa, 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

√ 
 
 
 

√ 
√ 

 
 
 
3 2. Memberikan motivasi 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran.

4. Memberikan apersepsi sesuai 
materi. 

2. Menggunakan
variasi dalam 
mengajar 
(keterampilan 

1. Memusatkan perhatian 
kepada siswa. 

 
 

√ 

 
 
3 2. Melakukan perubahan posisi 

dalam kelas. 
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mengadakan 
variasi). 
 

3.  Menggunakan alat bantu 
yang dapat dilihat (menulis di 
papan tulis, menunjukkan 
gambar/ video melalui media.

√ 
 
 
 

√ 4. Pola interaksi dengan siswa 
dilakukan secara langsung 
melalui media. 

3. Melakukan 
tanya jawab 
melalui 
multimedia 
(keterampilan 
bertanya). 

1. Memberikan pertanyaan 
dengan jelas dan singkat. 

√ 
 
 
 

√ 

 
 
2 2. Memusatkan perhatian siswa.

3. Memberi giliran secara adil. 
4. Memberikan kesempatan 

siswa untuk berpikir. 
4. Menjelaskan 

materi 
(keterampilan 
menjelaskan). 
 

1. Menggunakan bahasa yang 
jelas dan mudah dipahami. 

 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
2 

2. Memberikan tekanan pada 
bagian yang penting. 

3. Menggunakan contoh/ 
ilustrasi melalui multimedia. 

4. Memberikan balikan 
(feedback) dengan 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan/ bahan diskusi. 

5. Membimbing 
siswa dalam 
pembentukan 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas). 

1. Membentuk  kelompok secara 
heterogen.  

√ 
 
 

√ 

 
 
 
2 

2. Memberi petunjuk yang jelas. 
3. Menegur secara bijaksana. 
4. Memberi reaksi terhadap 

gangguan dikelas. 
6.  Membimbing 

diskusi 
kelompok 
dalam 
menyatukan 
pendapat 
(keterampilan 
mengajar 
kelompok 
kecil dan 
perorangan). 

1. Memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi. 

√ 
 
 
 

√ 

2 

2. Menunjukkan kesiapan untuk 
membantu siswa. 

3. Membantu siswa dalam 
memahami materi yang 
belum dipahami. 

4. Mencegah dominasi siswa 
dalam diskusi kelompok. 

7. Menggunakan 
model NHT 
dalam diskusi 
kelompok 

1. Memberikan nomor kepala 
kepada masing-masing 
anggota kelompok 
(penomoran). 

√ 
 
 

 
 
3 
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(keterampilan 
menggunakan 
model NHT) 

2. Memberikan tugas tiap-tiap 
kelompok (mengajukan 
pertanyaan). 

√ 
 
 

√ 3. Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyatukan 
pendapatnya (berpikir 
bersama). 

4. Melakukan pemanggilan 
nomor secara adil 
(menjawab). 

8. Membimbing 
presentasi 
hasil diskusi 
kelompok 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi  
kelompok 
kecil). 

1. Mengadakan pendekatan 
secara pribadi. 

 
 
 

√ 

 
 
 
 
1 

2. Membimbing siswa berperan 
aktif dalam menyampaikan  
pendapat. 

3. Membantu siswa untuk maju 
tanpa mengalami frustasi. 

4. Mengarahkan siswa 
menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain 

9. Memberikan 
penguatan dan 
reward 
kepada siswa 
(keterampilan 
memberi 
penguatan). 

1. Memberi penguatan verbal 
(berupa kata-kata positif: 
bagus, benar, pintar, hebat, 
dsb) 

√ 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
2 

2. Memberi penguatan gestural 
(memberikan acungan 
jempol, senyuman, anggukan 
kepala, tepuk tangan dll) 

3. Memberi penguatan dengan 
cara mendekati anak. 

4. Memberi reward kepada 
siswa yang aktif selama 
pembelajaran berupa simbol 
(stiker, gambar) 

10. Menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pelajaran). 

1. Menyimpulkan materi 
pembelajaran bersama siswa 

√ 
 

√ 

 
 
 
2 

2. Memberikan evaluasi. 
3. Memberikan tindak lanjut 

atau PR 
4. Mendorong siswa untuk lebih 

semangat belajar. 
Jumlah 23 

Kategori Baik 
(B) 
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Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skala  Kategori 

> 30 s/d 40 Sangat Baik (SB) 

> 20 s/d 30 Baik (B) 

> 10 s/d 20 Tidak baik (TB) 

0 s/d 10 Sangat tidak baik (STB) 

 

                                Semarang , 11 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

Siklus II 

Nama Guru  : Neneng Purwanti 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04Semarang 

Kelas/Semester : IVB/II 

Materi   : Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Hari/tanggal  : Kamis, 13 Maret 2014 

Petunjuk : 

a) Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

b) Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator 

pengamatan! 

c) Skala penilaian:  

Skala Penilaian Penjelasan 
Nilai 4 Jika semua diskriptor tampak 
Nilai 3 Jika hanya 3 diskriptor yang tampak 
Nilai 2 Jika hanya 2 deskriptor  yang tampak 
Nilai 1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak  
Nilai 0 Jika tida ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012:98) 

No 
 

Indikator Deskriptor 
 

Tampak   
(√) 

 

Skor 

1.  Membuka 
pelajaran 
(keterampilan 
membuka 
pelajaran). 

1. Melakukan salam, berdoa, 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

√ 
 
 

√ 
√ 

 
√ 

 
 
 
4 2. Memberikan motivasi 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

4. Memberikan apersepsi sesuai 
materi. 

2. Menggunakan 
variasi dalam 
mengajar 
(keterampilan 
mengadakan 

1. Memusatkan perhatian 
kepada siswa. 

√ 
√ 

 
 

 
 
4 2. Melakukan perubahan posisi 

dalam kelas. 
3.  Menggunakan alat bantu 
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variasi). 
 

yang dapat dilihat (menulis di 
papan tulis, menunjukkan 
gambar/ video melalui media.

√ 
 
 

√ 4. Pola interaksi dengan siswa 
dilakukan secara langsung 
melalui media. 

3. Melakukan 
tanya jawab 
melalui 
multimedia  
(keterampilan 
bertanya). 

1. Memberikan pertanyaan 
dengan jelas dan singkat. 

√ 
 

√ 
 
 

√ 

 
 
3 2. Memusatkan perhatian siswa.

3. Memberi giliran secara adil. 
4. Memberikan kesempatan 

siswa untuk berpikir. 
4. Menjelaskan 

materi 
(keterampilan 
menjelaskan). 
 

1. Menggunakan bahasa yang 
jelas dan mudah dipahami. 

√ 
 
 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
3 

2. Memberikan tekanan pada 
bagian yang penting. 

3. Menggunakan contoh/ 
ilustrasi melalui multimedia. 

4. Memberikan balikan 
(feedback) dengan 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan/ bahan diskusi. 

5. Membimbing 
siswa dalam 
pembentukan 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas). 

1. Membentuk  kelompok secara 
heterogen.  

√ 
 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
3 

2. Memberi petunjuk yang jelas. 
3. Menegur secara bijaksana. 
4. Memberi reaksi terhadap 

gangguan dikelas. 

6.  Membimbing 
diskusi 
kelompok 
dalam 
menyatukan 
pendapat 
(keterampilan 
mengajar 
kelompok 
kecil dan 
perorangan). 

1. Memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi. 

√ 
 

√ 
 

√ 

3 

2. Menunjukkan kesiapan untuk 
membantu siswa. 

3. Membantu siswa dalam 
memahami materi yang 
belum dipahami. 

4. Mencegah dominasi siswa 
dalam diskusi kelompok. 

7. Menggunakan 
model NHT 
dalam diskusi 
kelompok 
(keterampilan 

1. Memberikan nomor kepala 
kepada masing-masing 
anggota kelompok 
(penomoran). 

√ 
 
 

√ 
 

 
 
3 

2. Memberikan tugas tiap-tiap 
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menggunakan 
model NHT) 

kelompok (mengajukan 
pertanyaan). 

 
√ 

3. Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyatukan 
pendapatnya (berpikir 
bersama). 

4. Melakukan pemanggilan 
nomor secara adil 
(menjawab). 

8. Membimbing 
presentasi 
hasil diskusi 
kelompok 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi  
kelompok 
kecil). 

1. Mengadakan pendekatan 
secara pribadi. 

 
 
 
 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
2 

2. Membimbing siswa berperan 
aktif dalam menyampaikan  
pendapat. 

3. Membantu siswa untuk maju 
tanpa mengalami frustasi. 

4. Mengarahkan siswa 
menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain 

9. Memberikan 
penguatan dan 
reward 
kepada siswa 
(keterampilan 
memberi 
penguatan). 

1. Memberi penguatan verbal 
(berupa kata-kata positif: 
bagus, benar, pintar, hebat, 
dsb) 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
3 

2. Memberi penguatan gestural 
(memberikan acungan 
jempol, senyuman, anggukan 
kepala, tepuk tangan dll) 

3. Memberi penguatan dengan 
cara mendekati anak. 

4. Memberi reward kepada 
siswa yang aktif selama 
pembelajaran berupa simbol 
(stiker, gambar) 

10. Menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pelajaran). 

1. Menyimpulkan materi 
pembelajaran bersama siswa 

√ 
 

√ 
√ 

 
 
 
3 

2. Memberikan evaluasi. 
3. Memberikan tindak lanjut 

atau PR 
4. Mendorong siswa untuk lebih 

semangat belajar. 
Jumlah 30 

Kategori Baik 
(B) 
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Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skala  Kategori 

> 30 s/d 40 Sangat Baik (SB) 

> 20 s/d 30 Baik (B) 

> 10 s/d 20 Tidak baik (TB) 

0 s/d 10 Sangat tidak baik (STB) 

 

                                Semarang , 13 Maret  2014 

         Kolaborator 

 

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

Siklus III 

Nama Guru  : Neneng Purwanti 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04Semarang 

Kelas/Semester : IVB/II 

Materi   : Perkembangan Teknologi Transportasi 

Hari/tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Petunjuk : 

a) Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

b) Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor tampak sesuai indikator 

pengamatan! 

c) Skala penilaian:  

Skala Penilaian Penjelasan 
Nilai 4 Jika semua diskriptor tampak 
Nilai 3 Jika hanya 3 diskriptor yang tampak 
Nilai 2 Jika hanya 2 deskriptor  yang tampak 
Nilai 1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak  
Nilai 0 Jika tida ada deskriptor yang tampak 

(Rusman, 2012:98) 

No 
 

Indikator Dskriptor 
 

Tampak   
(√) 

 

Skor 

1.  Membuka 
pelajaran 
(keterampilan 
membuka 
pelajaran). 

1. Melakukan salam, berdoa, 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

√ 
 
 

√ 
√ 

 
√ 

 
 
 
4 2. Memberikan motivasi 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

4. Memberikan apersepsi sesuai 
materi. 

2. Menggunakan 
variasi dalam 
mengajar 
(keterampilan 
mengadakan 

1. Memusatkan perhatian 
kepada siswa. 

√ 
 

√ 
√ 

 
 
4 2. Melakukan perubahan posisi 

dalam kelas. 
3.  Menggunakan alat bantu 
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variasi). 
 

yang dapat dilihat (menulis di 
papan tulis, menunjukkan 
gambar/ video melalui media.

 
 
 

√ 4. Pola interaksi dengan siswa 
dilakukan secara langsung 
melalui media. 

3. Melakukan 
tanya jawab 
melalui 
multimedia 
(keterampilan 
bertanya). 

1. Memberikan pertanyaan 
dengan jelas dan singkat. 

√ 
 
 

√ 
√ 

 

 
 
3 2. Memusatkan perhatian siswa.

3. Memberi giliran secara adil. 
4. Memberikan kesempatan 

siswa untuk berpikir. 
4. Menjelaskan 

materi 
(keterampilan 
menjelaskan). 
 

1. Menggunakan bahasa yang 
jelas dan mudah dipahami. 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
4 

2. Memberikan tekanan pada 
bagian yang penting. 

3. Menggunakan contoh/ 
ilustrasi melalui multimedia. 

4. Memberikan balikan 
(feedback) dengan 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan/ bahan diskusi. 

5. Membimbing 
siswa dalam 
pembentukan 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas). 

1. Membentuk  kelompok secara 
heterogen.  

√ 
 

√ 
√ 

 
 
 
3 

2. Memberi petunjuk yang jelas. 
3. Menegur secara bijaksana. 
4. Memberi reaksi terhadap 

gangguan dikelas. 

6.  Membimbing 
diskusi 
kelompok 
dalam 
menyatukan 
pendapat 
(keterampilan 
mengajar 
kelompok 
kecil dan 
perorangan). 

1. Memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi. 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 

4 

2. Menunjukkan kesiapan untuk 
membantu siswa. 

3. Membantu siswa dalam 
memahami materi yang 
belum dipahami. 

4. Mencegah dominasi siswa 
dalam diskusi kelompok. 

7. Menggunakan 
model NHT 
dalam diskusi 
kelompok 
(keterampilan 

1. Memberikan nomor kepala 
kepada masing-masing 
anggota kelompok 
(penomoran). 

√ 
 
 

√ 
 

 
 
4 

2. Memberikan tugas tiap-tiap 
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menggunakan 
model NHT) 

kelompok (mengajukan 
pertanyaan). 

 
√ 

 
 
 

√ 

3. Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyatukan 
pendapatnya (berpikir 
bersama). 

4. Melakukan pemanggilan 
nomor secara adil 
(menjawab). 

8. Membimbing 
presentasi 
hasil diskusi 
kelompok 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi  
kelompok 
kecil). 

1. Mengadakan pendekatan 
secara pribadi. 

√ 
 

√ 
 
 

√ 

 
 
 
 
3 

2. Membimbing siswa berperan 
aktif dalam menyampaikan  
pendapat. 

3. Membantu siswa untuk maju 
tanpa mengalami frustasi. 

4. Mengarahkan siswa 
menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain 

9. Memberikan 
penguatan dan 
reward 
kepada siswa 
(keterampilan 
memberi 
penguatan). 

1. Memberi penguatan verbal 
(berupa kata-kata positif: 
bagus, benar, pintar, hebat, 
dsb) 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
 
4 

2. Memberi penguatan gestural 
(memberikan acungan 
jempol, senyuman, anggukan 
kepala, tepuk tangan dll) 

3. Memberi penguatan dengan 
cara mendekati anak. 

4. Memberi reward kepada 
siswa yang aktif selama 
pembelajaran berupa simbol 
(stiker, gambar) 

10. Menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pelajaran). 

1. Menyimpulkan materi 
pembelajaran bersama siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
√ 

 
 
 
4 

2. Memberikan evaluasi. 
3. Memberikan tindak lanjut 

atau PR 
4. Mendorong siswa untuk lebih 

semangat belajar. 
Jumlah 37 

Kategori Sangat 
Baik 
(SB) 
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Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skala  Kategori 

> 30 s/d 40 Sangat Baik (SB) 

> 20 s/d 30 Baik (B) 

> 10 s/d 20 Tidak baik (TB) 

0 s/d 10 Sangat tidak baik (STB) 

 

                                Semarang , 25 Maret 2014 

         Kolaborator 

 

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No Nama Indikator Jumlah
A B C D E F G H I 

1 FO 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
2 RPP 2 1 0 1 0 1 0 0 1 6 
3 KRA 2 1 0 0 0 1 0 2 1 7 
4 AFP 4 3 4 4 3 2 3 4 4 31 
5 ASN 2 4 2 2 1 1 1 2 3 18 
6 AGS 2 1 2 1 1 1 1 2 3 14 
7 ADARW 2 1 1 2 1 2 4 3 3 19 
8 DWI 3 3 3 1 2 3 2 3 3 23 
9 FAR 3 2 3 3 2 2 2 1 1 19 
10 HF 2 2 1 2 1 3 3 1 1 16 
11 KPP 2 1 1 1 0 1 1 2 2 11 
12 MRA 2 2 1 3 0 1 0 2 2 13 
13 MA 3 4 2 2 2 3 2 1 2 21 
14 MRA 3 3 2 2 2 3 2 3 3 23 
15 MSR 2 4 3 3 3 3 3 4 4 29 
16 NRF 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
17 NL 2 1 4 3 2 1 1 2 2 18 
18 RAS 3 2 3 2 2 3 2 1 1 19 
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19 RSW 3 2 2 2 2 3 1 1 1 17 
20 RK 3 2 2 1 3 2 1 2 2 18 
21 AKA 2 2 1 3 1 2 2 2 2 17 
22 SS 2 1 2 2 1 2 1 2 3 16 
23 YCP 3 2 3 3 3 2 2 1 3 22 
24 ILI 3 2 2 3 3 3 1 2 3 22 
25 LNFA 2 1 1 2 1 2 1 2 4 16 
26 MKMA 4 3 4 3 2 4 3 2 3 28 
27 NRKA 2 1 1 2 4 3 3 2 3 21 
28 PF 2 3 2 1 3 2 2 1 3 19 
29 RPP 2 3 2 1 2 2 2 2 2 18 
30 RNA 2 1 1 1 1 1 1 2 2 12 
31 RBP 2 1 3 2 0 2 0 2 3 15 
32 SW 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 
33 SNE 2 3 2 2 2 2 2 1 2 18 
34 TKT 2 2 1 2 2 2 2 1 2 16 
35 VEA 2 1 1 1 1 2 1 2 2 13 
36 WJR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
37 YENI 2 1 1 2 1 2 1 2 2 14 
38 ZSA 2 3 2 2 2 2 2 1 2 18 
39 NM 2 3 2 2 2 2 2 1 3 19 
40 MK 2 2 1 2 1 2 1 2 3 16 
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Jumlah  94 83 76 80 67 83 67 74 95 719 
Rata-rata  2,35 2,075 1,9 2 1,675 2,075 1,675 1,85 2,375 17,975 

Kualifikasi B B TB TB TB B TB TB B TB 
 

        Tabel Klasifikasi Kategori Tiap Indikator                Kriteria Tingkat Keberhasilan Keaktifan Siswa 

Skala  Kategori 

>  27 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

> 18 s/d 27 Baik (B) 

>  9 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang, 11 Maret 2014 

 Kolaborator     Observer I    Observer II   Observer III 

  
 
 
 
 

Umi Masru’ah, A.Ma                             Titis Wulansari                                Meila Nisa’ Hidayah                Viarika Nur Airin  
 NIP.198608042011012014    1401410261                1401410369             1401410290

Skala penilaian Kategori penilaian 

> 3 s/d 4 Sangat Baik (SB) 
> 2 s/d 3 Baik (B) 
> 1 s/d 2 Tidak Baik (TB) 
 0 s/d 1 Sangat Tidak Baik(STB) 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

No Nama Indikator Jumlah
A B C D E F G H I 

1 FO 3 3 2 2 3 2 2 3 4 24 
2 RPP 2 2 1 1 2 1 2 2 2 15 
3 KRA 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 
4 AFP 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30 
5 ASN 4 3 3 3 3 3 3 4  4 30 
6 AGS 4 3 3 2 4 3 2 3 4 28 
7 ADARW 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31 
8 DWI 3 3 3 2 4 3 2 3 4 27 
9 FAR 3 3 3 1 3 2 2 2 4 23 

10 HF 4 3 3 3 3 3 2 3 4 28 
11 KPP 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 
12 MRA 2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 
13 MA 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 
14 MRA 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 
15 MSR 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32 
16 NRF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
17 NL 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 
18 RAS 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 
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19 RSW 4 3 3 3 4 3 2 3 3 28 
20 RK 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 
21 AKA 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 
22 SS 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 
23 YCP 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 
24 ILI 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 
25 LNFA 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 
26 MKMA 4 2 3 3 4 3 3 4 4 30 
27 NRKA 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 
28 PF 3 3 3 2 3 2 3 3 4 26 
29 RPP 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 
30 RNA 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31 
31 RBP 2 2 2 1 3 1 2 2 2 17 
32 SW 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 
33 SNE 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 
34 TKT 3 3 3 2 2 3 2 2 3 23 
35 VEA 3 3 3 3 2 3 3 3 4 27 
36 WJR 2 3 2 3 3 2 2 3 3 23 
37 YENI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
38 ZSA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
39 NM 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 
40 MK 3 3 3 2 4 3 2 3 3 26 
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Jumlah  128 117 114 101 122 113 99 118 139 1051 
Rata-rata  3,2 2,925 2,85 2,525 3,05 2,925 2,475 2,95 3,475 26,275 

Kualifikasi  SB B B  B SB B  B  B  SB B  
 

Tabel Klasifikasi Kategori Tiap Indikator          Kriteria Tingkat Keberhasilan Keaktifan Siswa 

Skala  Kategori 

> 27 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

> 18 s/d 27 Baik (B) 

> 9 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang, 25 Maret 2014 

 Kolaborator     Observer I    Observer II   Observer III 

  
 
 
 
 

Umi Masru’ah, A.Ma                             Agnes Intan N                                    Meila Nisa’ Hidayah             Viarika Nur Airin  
 NIP.198608042011012014   1401410014              1401410369       1401410290

Skala penilaian Kategori penilaian 

> 3 s/d 4 Sangat Baik (SB) 
> 2 s/d 3 Baik (B) 
> 1 s/d 2 Tidak Baik (TB) 
 0 s/d 1 Sangat Tidak Baik(STB) 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS  III 

No Nama Indikator Jumlah
A B C D E F G H I 

1 FO 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
2 RPP 3 3 2 2 1 2 2 2 3 20 
3 KRA 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 
4 AFP 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 
5 ASN 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 
6 AGS 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 
7 ADARW 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 
8 DWI 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30 
9 FAR 4 3 3 2 3 3 3 3 4 28 
10 HF 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 
11 KPP 4 3 4 4 2 3 3 4 4 31 
12 MRA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
13 MA 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33 
14 MRA 4 4 4 4 3 3 2 4 4 32 
15 MSR 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
16 NRF 4 4 3 4 3 3 2 4 4 31 
17 NL 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 
18 RAS 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
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19 RSW 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 
20 RK 3 3 4 3 3 3 2 3 4 28 
21 AKA 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31 
22 SS 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 
23 YCP 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 
24 ILI 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
25 LNFA 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 
26 MKMA 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
27 NRKA 4 4 4 2 3 3 3 4 4 31 
28 PF 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
29 RPP 4 3 3 3 3 2 3 4 4 29 
30 RNA 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 
31 RBP 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 
32 SW 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32 
33 SNE 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 
34 TKT 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
35 VEA 4 4 3 4 3 4 2 3 4 31 
36 WJR 4 3 3 3 2 3 2 3 2 25 
37 YENI 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31 
38 ZSA 4 3 3 4 2 3 3 3 4 29 
39 NM 4 4 4 4 2 4 3 4 4 33 
40 MK 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
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Jumlah  154 137 133 144 123 132 116 135 154 1228 
Rata-rata  3,85 3,425 3,325 3,6 3,07 3,3 2,9 3,375 3,85 30,69 

Kualifikasi  SB SB SB  SB  SB SB B SB SB SB 
 

         Tabel Klasifikasi Kategori Tiap Indikator                        Kriteria Tingkat Keberhasilan Keaktifan Siswa 

Skala  Kategori 

> 27 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

> 18 s/d 27 Baik (B) 

> 9 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang, 25 Maret 2014 

 Kolaborator     Observer I    Observer II   Observer III 

  
 
 
 
 

Umi Masru’ah, A.Ma                             Titis Wulansari                              Meila Nisa’ Hidayah                  Viarika Nur Airin  
 NIP.198608042011012014   1401410206         1401410369   1401410291

Skala penilaian Kategori penilaian 

> 3 s/d 4 Sangat Baik (SB) 
> 2 s/d 3 Baik (B) 
> 1 s/d 2 Tidak Baik (TB) 
 0 s/d 1 Sangat Tidak Baik(STB) 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus I  
  

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 25 Maret 2014 

Materi    : Perkembangan Teknologi Produksi 

Petunjuk    :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 
pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia sesuai dengan 
kenyataan yang sesungguhnya! 
Catatan: 

1. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, tetapi apersepsi yang 
diberikan guru kurang jelas. 

2. Guru kurang dalam memberikan motivasi kepada siswa di awal 
pembelajaran. 

3. Ketika mengajukan pertanyaan kurang jelas, tempo suara terlalu cepat. 
4. Guru kurang memberikan kesempatan siswa untuk berfikir dan 

mengemukakan pendapat. 
5. Dalam proses pembentukan kelompok, siswa terlihat masih ramai dan sibuk 

sendiri dengan teman satu kelompoknya saat menata bangku. 
6. Saat kerja kelompok berlangsung, terlihat ada beberapa kelompok yang masih 

kebingungan dalam menyelesaikan tugas.  
7. Ada beberapa kelompok yang hanya anggotanya yang pintar saja yang 

bekerja.  
8. Presentasi kelompok dilakukan oleh beberapa kelompok. Hal itu kurang 

efektif sehingga ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan presentasi. 
9. Saat presentasi berlangsung, kelompok lain belum membandingkan jawaban 

kelompoknya. 
10. Guru belum mengaktifkan siswa dalam proses penarikan kesimpulan. 

 

Semarang , 13 Maret 2014 

Kolaborator       Observer 

   

  

 Umi Masru’ah A.Ma      Viarika Nur Airin 

 NIP. 198 60804 201101 2014                                                  1401410291  
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus II  
 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 25 Maret 2014 

Materi    : Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Petunjuk    :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 
pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia sesuai dengan 
kenyataan yang sesungguhnya! 
Catatan :  
1. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan apersepsi dengan jelas. 
2. Masih terlihat beberapa siswa yang sering mengganggu temannya. 
3. Siswa tampak hiperaktif menjawab pertanyaan guru. 
4. Guru kurang memberikan aturan secara tegas. 
5. Dalam proses pembentukan kelompok, siswa sudah cukup bisa dikendalikan 

dan tidak terlalu ramai. 
6. Guru masih kurang dalam memberikan pendekatan secara individu dengan 

siswa. 
7. Guru sudah menyampaikan tujuan diskusi, membagikan LKS, nomor kepala  

kepada setiap kelompok.  
8. Siswa terlihat aktif berdiskusi, namun masih terlihat beberapa anak yang 

sesekali asyik bermain sendiri.  
9. Guru sudah memberikan bimbingan kepada kelompok dalam menggolongkan 

gambar. 
10. Guru telah memberikan penguatan dengan baik, baik verbal maupun gestural. 

Guru juga memberikan pintang pintar yang ditempelkan dipapan prestasi 
pada siswa yang aktif selama pembelajaran  

11. Guru sudah lebih mengaktifkan siswa saat penyimpulan. 
 

Semarang, 13 Maret 2014 

Kolaborator       Observer 

   

  

 Umi Masru’ah A.Ma      Viarika Nur Airin 

 NIP. 198 60804 201101 2014                                                 1401410291  
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus III  
 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 25 Maret 2014 

Materi    : Perkembangan Teknologi Transportasi. 

Petunjuk    :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia sesuai dengan 

kenyataan yang sesungguhnya! 

Catatan: 

1. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan apersepsi dengan jelas. 
2. Guru kurang mempersingkat materi. 
3. Siswa lebih tertib dalam menjawab pertanyaan guru. 
4. Siswa terlihat antusias selama pembelajaran.  
5. Saat pembentukan kelompok, siswa sudah mengerti anggota kelompok dan 

tempat kelompok masing-masing kelompok.  
6. Guru sudah memberikan petunjuk yang jelas ketika berdiskusi. 
7. Siswa terlihat aktif berdiskusi. Akan tetapi, masih ada beberapa anak yang 

suka berpindah-pindah tempat untuk melihat pekerjaan kelompok lain. 
8. Guru sudah memberikan bimbingan kepada kelompok dalam diskusi. 
9. Presentasi kelompok dilakukan berjalan dengan lebih baik. 
10. Guru telah memberikan penguatan dengan baik, guru juga memberikan 

bintang pintar dan stiker buah yang bias ditempelkan dipapan reward dan 
pohon prestasi pada siswa yang aktif selama pembelajaran. 

11. Guru sudah lebih mengaktifkan siswa saat penyimpulan. 
12. Siswa terlihat tenang dan tertib saat mengerjakan soal evaluasi 

Semarang, 25 Maret 2014 

Kolaborator       Observer 

   

  

  Umi Masru’ah A.Ma      Viarika Nur Airin 

  NIP. 198 60804 201101 2014                                                1401410291  
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HASIL WAWANCARA 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS  

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA  

PADA SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG  

Siklus I 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Nama   : UMI Masru’ah, A.Ma 

NIP   : 198 60804 201101 2014 

Hari/tanggal  : Selasa, 11 Maret 2014 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai pembelajaran IPS melalui model NHT 

berbantuan multimedia? 

Jawaban:  

Setelah saya mengamati pembelajaran IPS dari awal sampai akhir tadi, 

saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model NHT berbantuan multimedia tadi bagus dan menarik, 

sehingga siswa bisa terpacu untuk lebih aktif. Hal itu bisa dilihat tadi saat 

pembelajaran siswa bisa merespon dengan baik. 

 

2. Apakah menurut ibu model NHT berbantuan multimedia cocok diterapkan 

pada pembelajaran IPS? 

Ya, tentu saja cocok. Karena dengan melalui model NHT berbantuan 

multimedia materi pelajaran IPS bisa diorganisir sedemikian rupa sehingga 

pembelajaran lebih menyenangkan. Demikian juga dengan adanya 

multimedia tadi. Tentu saja proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

karena adanya unsur-unsur suara, gambar, animasi, kemudian video yang 

ditampilkan di depan tadi.  
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3. Apakah menurut ibu model NHT berbantuan multimedia yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS? 

Setelah mengamati proses pembelajaran, saya melihat anak-anak 

bersemangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dari awal 

sampai akhir. Mereka senang melihat video-video dan animasi dalam 

pembelajaran tadi, siswa juga lebih paham terhadap materi pelajaran. 

Sehingga dapat saya simpulkan bahwa model NHT berbantuan multimedia 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

 

4. Apakah menurut ibu model NHT  berbantuan  multimedia yang baru saja 

dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar? 

Iya, menurut saya model NHT berbantuan  multimedia dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Melalui model NHT berbantuan 

multimedia guru lebih terampil saat mengajar dan menuntut guru untuk 

kreatif membuat dan menggunakan multimedia pembelajaran yang 

menarik. 

 

5. Menurut ibu, apa sajakah kekurangan dalam proses pembelajaran NHT 

berbantuan multimedia, serta hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki 

selama proses pembelajaran? 

Saat  pemberian motivasi di awal pembelajaran harus lebih ditingkatkan 

lagi,  pembentukan kelompok masih banyak siswa yang ramai. 

             Semarang, 11 Maret 2013 

Kolaborator            Guru Kelas IVB 

 

 

Umi Masru’ah, A.Ma      Neneng Purwanti 

NIP. 198 60804 201101  2014    NIM 1401410206 
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HASIL WAWANCARA 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS  

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA  

PADA SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG  

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Nama   : Umi Masru’ah, A.Ma 

NIP   : 198 60804 201101 2014 

Hari/tanggal  : Kamis, 13 Maret 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai pembelajaran IPS melalui model NHT 

berbantuan multimedia? 

Jawaban:  

Seperti yang saya kemukakan kemarin bahwa model NHT berbantuan 

multimedia merupakan model yang menarik, inovatif, cocok diterapkan 

pada pelajaran IPS. Apalagi model tersebut ditunjang dengan adanya 

multimedia sehingga motivasi siswa semakin bertambah dan siswa 

semakin antusisias mengikuti proses pembelajaran. 

 

2. Apakah menurut ibu model NHT berbantuan dengan multimedia cocok 

diterapkan pada pembelajaran IPS? 

Tentu saja cocok, karena penerapan model NHT berbantuan multimedia 

tidak hanya menarik tetapi juga bisa memberikan bantuan visual konkret 

kepada guru maupun siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Dengan 

adanya multimedia juga siswa bisa belajar lebih baik lagi karena siswa 

bisa melihat videonya tidak hanya membayangkan saja. 

 

3. Apakah menurut ibu  model NHT berbantuan  multimedia yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS? 
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Pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran 

lebih aktif, lebih bersemangat, dan lebih antusias dari biasanya dari awal 

sampai akhir pembelajaran.  

 

4. Apakah menurut ibu model NHT berbantuan  multimedia yang baru saja 

dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar? 

Iya, guru dapat  terampil dalam merancang, melaksanakan dan mengelola 

proses pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Guru juga dapat 

membuat multimedia yang lebih baik, lebih menarik, dan lebih 

memudahkan siswa untuk belajar. 

 

5. Menurut ibu, apa sajakah kekurangan dalam proses pembelajaran NHT 

berbantuan  multimedia, serta hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki 

selama proses pembelajaran? 

Secara keseluruhan proses pembelajaran siklus 2 ini sudah lebih jika 

dibandingkan dengan siklus 1. Tetapi memang masih ada beberapa 

kekurangan, tetapi sifatnya tidak terlalu fatal sehingga masih bisa 

diperbaiki. Misalnya, dalam menghadapi siswa yang ramai guru perlu 

memberikan teguran lebih tegas, saat kegiatan presentasi agar lebih 

mengaktifkan siswa dan memberikan umpan balik.  

             Semarang, 13 Maret 2013 

Kolaborator            Guru Kelas IVB 

  

 

Umi Masru’ah, A.Ma      Neneng Purwanti 

NIP. 198 60804 201101  2014    NIM 1401410206 
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HASIL WAWANCARA 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS  

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA  

PADA SISWA KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG  

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 Semarang 

Nama   : Umi Masru’ah, A.Ma 

NIP   : 198 60804 201101 2014 

Hari/tanggal  : Kamis, 25 Maret 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai pembelajaran IPS melalui model NHT 

berbantuan multimedia? 

Jawaban:  

Seperti yang saya kemukakan kemarin  model NHT berbantuan 

multimedia merupakan model yang menarik, inovatif, cocok diterapkan 

pada pelajaran IPS.  

 

2. Apakah menurut ibu model NHT berbantuan dengan multimedia cocok 

diterapkan pada pembelajaran IPS? 

Tentu saja cocok, karena dapat membangkitkan semangat dan keaktifan 

siswa dalam belajar. Siswa yang tadinya pasif menjadi aktif dan berani 

mengemukakan pendapat. 

 

3. Apakah menurut ibu  model NHT berbantuan  multimedia yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS? 

Ya, ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih aktif, lebih 

bersemangat, dan lebih antusias dari biasanya dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Siswa juga tampak tertarik dengan multimedia yang dibuat 

guru. 
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4. Apakah menurut ibu model NHT berbantuan  multimedia yang baru saja 

dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar? 

Iya, model NHT berbantuan multimedia dapat meningkatkan keterampilan 

guru,karena dapat menjadikan guru lebih aktif dan terampil dalam 

merancang, melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran dari awal 

hingga akhir pembelajaran.  

 

5. Menurut ibu, apa sajakah kekurangan dalam proses pembelajaran NHT 

berbantuan  multimedia, serta hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki 

selama proses pembelajaran? 

Secara keseluruhan proses pembelajaran siklus 3 ini sudah lebih jika 

dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi memang masih ada beberapa 

kekurangan, tetapi sifatnya tidak terlalu fatal sehingga masih bisa 

diperbaiki. Misalnya dalam mengelola waktu,  selain itu pengkondisian 

kelas juga agar lebih ditingkatkan.  

 

                   Semarang, 13 Maret 2013 

Kolaborator            Guru Kelas IVB 

  

 

Umi Masru’ah, A.Ma             Neneng Purwanti 

NIP. 198 60804 201101  2014         NIM 1401410206 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT  BERBANTUAN MULTIMEDIA 

Siklus I 
 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 

Kelas/ Semester : IVB/ II 

Materi    : Perkembangan Teknologi Produksi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 11 Maret 2014 

Petunjuk   : Berilah tanda check (√  pada kolom jawaban sesuai 

dengan pilihanmu! 

 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% - 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

95% 5% 

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

100% - 

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran? 25% 75% 

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% - 

 

Semarang, 19 Maret 2014 

         Kolaborator 

   

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

Siklus II 
 

Nama SD  : SDN Tambakaji 

Kelas   : IVB 

Materi   : Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Hari/Tanggal  : Kamis, 13 Maret 2014 

Petunjuk   : Berilah tanda check (√  pada kolom jawaban sesuai 

dengan pilihanmu! 

 

No   Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% - 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

97,% 2,5% 

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

100% - 

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran? 17,5% - 

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% - 
 
 
 

Semarang, 19 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN  MULTIMEDIA 

Siklus III 
 

Nama SD  : SDN Tambakaji 04 

Kelas   : IVB 

Materi   :Perkembangan Teknologi Transportasi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Petunjuk   : Berilah tanda check (√  pada kolom jawaban sesuai 

dengan pilihanmu! 

 

No  Pertanyaan  Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% - 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

100% - 

3. Apakah  multimedia yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi menarik? 

100% - 

4. Apakah  ada kesulitan selama pembelajaran? 95% 5% 

5. Apakah  kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% - 
 

 

Semarang, 17 April 2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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LAMPIRAN 4 

 HASIL BELAJAR SISWA 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

No.  Nama Nilai  Keterangan  

1. FA 56 Tidak tuntas  

2. RPP 64 Tidak tuntas 

3. KRA 64 Tidak tuntas 

4. AFP 78 Tuntas 

5. ASN 74 Tuntas  

6. AGS 76 Tuntas  

7. ADARW 76 Tuntas  

8. DWI 68 Tuntas  

9. FAR 88 Tuntas  

10. HF 76 Tuntas  

11. KPP 66 Tidak tuntas  

12. MRA 66 Tidak tuntas  

13. MA 88 Tuntas  

14. MRA 64 Tidak tuntas  

15. MSR 88 Tuntas  

16. NRF 50 Tidak tuntas  

17. NL 72 Tuntas  

18. RAS 76 Tuntas  

19. RSW 76 Tuntas  

20. RK 64 Tidak tuntas  

21. RK 58 Tidak tuntas  

22. SS 64 Tidak tuntas  

23. YCP 52 Tidak tuntas  

24. ILI 64 Tidak tuntas  
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25. LNFA 88 Tuntas  

26. MKMA 88 Tuntas  

27. NRKA 72 Tuntas  

28. PF 64 Tidak tuntas  

29. RPP 60  Tidak tuntas  

30. RNA 90 Tuntas  

31. RBP 36 Tidak tuntas  

32. SW 78 Tuntas  

33. SNE 78 Tuntas  

34. TKT 84 Tuntas  

35. VEA 94 Tuntas  

36. WJR 68 Tuntas  

37. YENI 84 Tuntas  

38. ZSA 88 Tuntas  

39. NM 88 Tuntas  

40. MK 84 Tuntas  

Jumlah  2820 

Rata-rata 70,5 

KKM = 67 

 Hasil belajar ini dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar menjadi 

efisien dan komunikatif.  

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 40 

   = 1 + 3,3 (1,6) 

   = 1 + 5,28 

   = 6,28 (dibulatkan 7) 

 

2) Menghitung rentang data 

n =  (t – r) + 1 

  = (90 – 36) + 1 

  = 55 

3) Menghitung panjang kelas 

55 : 7 = 7,8 (dibulatkan menjadi 

8) 
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4) Menyusun kelas interval 

36 – 43 = 1 

44 – 51 = 1 

52 - 59 = 3 

60 – 67 = 11 

68 – 75 = 4 

76 – 83 = 8 

84 – 91 = 12 

5) Menghitung frekuensi relatif/ 

persentase 

Persentase =   

 

 

 Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase
 

Kategori  

36 – 43 1 2,5% Tidak tuntas 
44 – 51 1 2,5% Tidak tuntas 
52 – 59 3 7,5% Tidak tuntas 
60 – 67 10 25% Tidak tuntas 
68 – 75 5 12,5% Tuntas  
76 – 83 8 20% Tuntas  
84 – 91 12 30% Tuntas  

 Jumlah  40 100%  
Nilai terendah 36 
Nilai tertinggi 90 

Jumlah siswa tuntas 24 (62,5%) 
Jumlah siswa tidak tuntas 15 (37,5%) 

Nilai rata-rata 70,5 
Kategori Tinggi 

 

Semarang, 17 April  2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 

 
 

 

P =  ∑  
∑

 x 100% 



328 
 

 

HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No.  Nama Nilai  Keterangan  

1. FA 58 Tidak tuntas  

2. RPP 64 Tidak tuntas 

3. KRA 66 Tidak tuntas 

4. AFP 86 Tuntas 

5. ASN 74 Tuntas  

6. AGS 84 Tuntas  

7. ADARW 90 Tuntas  

8. DWI 78 Tuntas  

9. FAR 78 Tuntas  

10. HF 78 Tuntas  

11. KPP 70 Tuntas  

12. MRA 66 Tidak tuntas  

13. MA 88 Tuntas  

14. MRA 68 Tuntas  

15. MSR 72 Tuntas  

16. NRF 64 Tidak tuntas  

17. NL 74 Tuntas  

18. RAS 88 Tuntas  

19. RSW 78 Tuntas  

20. RK 76 Tuntas  

21. RK 64 Tidak tuntas  

22. SS 84 Tuntas  

23. YCP 62 Tidak tuntas  

24. ILI 76 Tuntas  



329 
 

 

25. LNFA 90 Tuntas  

26. MKMA 86 Tuntas  

27. NRKA 80 Tuntas  

28. PF 72 Tuntas  

29. RPP 76 Tuntas  

30. RNA 82 Tuntas  

31. RBP 62 Tidak tuntas  

32. SW 88 Tuntas  

33. SNE 74 Tuntas  

34. TKT 82 Tuntas  

35. VEA 86 Tuntas  

36. WJR 66 Tidak tuntas  

37. YENI 84 Tuntas  

38. ZSA 72 Tuntas  

39. NM 90 Tuntas  

40. MK 88 Tuntas  

 Jumlah  3064  

 Rata-rata 76,6  

 KKM = 67 

Hasil belajar ini akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar menjadi 

efisien dan komunikatif. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 40 

   = 1 + 3,3 (1,6) 

   = 1 + 5,28 

   = 6,28 (dibulatkan 7) 

2) Menghitung rentang data 

n =  (t – r) + 1 

  = (90 – 58) + 1 = 33 

3) Menghitung panjang kelas 

33 : 7 = 4,71 ( dibulatkan 

menjadi 5) 

4) Menyusun kelas interval 

58 – 62 = 2 

63 – 67 = 7 

68 - 72 = 4 
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73 – 77 = 7 

78 – 82 = 7 

83 – 87 = 6 

88 – 92 = 7 

5) Menghitung frekuensi relative/ 

persentase 

Persentase =  

  

  

Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase
 

Kategori  

58 – 62 2 5% Tidak tuntas 
63 – 67 7 17,5% Tidak tuntas 
68 – 72 4 10% Tuntas 
73 – 77 7 17,5% Tuntas 
78 – 82 7 17,5% Tuntas  
83 – 87 6 15% Tuntas  
88 – 92 7 17,5% Tuntas  

 Jumlah  40 100%  
Nilai terendah 58 
Nilai tertinggi 90 

Jumlah siswa tuntas 24 (77,5%) 
Jumlah siswa tidak tuntas 9 (22,5%) 

Nilai rata-rata 76,6 
Kategori Tinggi 

 

Semarang, 17 April 2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 

 
 
 
 
 

P =  ∑  
∑

 x 100% 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No.  Nama Nilai  Keterangan  

1. FA 62 Tidak tuntas  

2. RPP 82 Tuntas 

3. KRA 82 Tuntas 

4. AFP 94 Tuntas 

5. ASN 82 Tuntas  

6. AGS 96 Tuntas  

7. ADARW 92 Tuntas  

8. DWI 80 Tuntas  

9. FAR 94 Tuntas  

10. HF 92 Tuntas  

11. KPP 86 Tuntas  

12. MRA 84 Tuntas  

13. MA 90 Tuntas  

14. MRA 90 Tuntas  

15. MSR 100 Tuntas  

16. NRF 66 Tidak tuntas  

17. NL 92 Tuntas  

18. RAS 94 Tuntas  

19. RSW 92 Tuntas  

20. RK 78 Tuntas  

21. RK 88 Tuntas  

22. SS 80 Tuntas  

23. YCP 84 Tuntas  

24. ILI 84 Tuntas  
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25. LNFA 78 Tuntas  

26. MKMA 100 Tuntas  

27. NRKA 88 Tuntas  

28. PF 80 Tuntas  

29. RPP 86 Tuntas  

30. RNA 88 Tuntas  

31. RBP 84 Tuntas  

32. SW 92 Tuntas  

33. SNE 94 Tuntas  

34. TKT 86 Tuntas  

35. VEA 92 Tuntas  

36. WJR 66 Tidak tuntas  

37. YENI 92 Tuntas  

38. ZSA 80 Tuntas  

39. NM 100 Tuntas  

40. MK 92 Tuntas  

 Jumlah  3462 

 Rata-rata 86,5 

KKM = 67 

 Hasil belajar ini akan dibuat dalam tabel distribusi frekuensi agar menjadi 

efisien dan komunikatif. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 40 

   = 1 + 3,3 (1,6) 

   = 1 + 5,28 

   = 6,28 (dibulatkan 7) 

 

 

2) Menghitung rentang data 

n =  (t – r) + 1 

  = (100 – 62) + 1 = 39 

3) Menghitung panjang kelas 

39 : 7 = 5,571 ( dibulatkan 

menjadi 6) 

4) Menyusun kelas interval 

62 – 67 = 3 
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68 - 73 = 0 

74 – 79 = 2 

80 – 85 = 11 

86 – 91 = 9 

92 – 97 = 12 

98 – 100 = 3 

5) Menghitung frekuensi relative/ 

persentase 

Persentase =  

  

Setelah itu dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Nilai Frekuensi (f) Persentase
 

Kategori  

62 – 67 3 7,5% Tidak tuntas 
68 – 73 0 0% Tuntas 
74 – 79 2 5% Tuntas 
80 – 85 11 27,5% Tuntas 
86 – 91 9 22,5% Tuntas  
92 – 97 12 30% Tuntas  

98 – 100 3 7,5% Tuntas  
 Jumlah  40 100%  

Nilai terendah 62 
Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 37 (92,5%) 
Jumlah siswa tidak tuntas 3 (7,5%) 

Nilai rata-rata 86,5 
Kategori Sangat Tinggi 

 

Semarang, 17 April 2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 

 
 
 

P =  ∑  
∑

 x 100% 
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HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

No.  Nama Indikator  Jumlah  Kategori 
A  B  C  D  

1 FO 1 1 2 1 5 TB 
2 RPP 0 1 1 2 4 STB 
3 KRA 0 1 1 1 3 STB 
4 AFP 4 4   4 3 15 SB 
5 ASN 3 3 3 2 11 B 
6 AGS 3 4 3 3 13 SB 
7 ADARW 2 1 2 2 7 TB 
8 DWI 2 2 2 3 9 B 
9 FAR 2 0 1 2 5 TB 
10 HF 1 2 2 4 9 B 
11 KPP 1 1 2 1 5 TB 
12 MRA 1 1 1 2 5 TB 
13 MA 3 3 3 3 12 B 
14 MRA 1 1 2 1 5 TB 
15 MSR 4 4 4 3 15 SB 
16 NRF 1 2 1 2 6 TB 
17 NL 4 4 3 4 15 SB 
18 RAS 3 3 3 3 12 B 
19 RSW 1 2 2 2 7 TB 
20 RK 1 1 1 2 5 TB 
21 AKA 2 2 2 3 9 B 
22 SS 1 2 2 2 7 TB 
23 YCP 1 2 2 1 6 TB 
24 ILI 2 2 3 2 9 B 
25 LNFA 3 3 2 3 11 B 
26 MKMA 3 3 3 2 11 B 
27 NRKA 3 3 1 2 9 B 
28 PF 2 3 2 2 8 TB 
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29 RPP 2 2 1 2 7 TB 
30 RNA 3 3 2 4 12 B 
31 RBP 1 2 1 1 5 TB 
32 SW 3 3 3 3 12 B 
33 SNE 2 2 3 4 11 B 
34 TKT 2 2 2 1 7 TB 
35 VEA 2 2 3 2 9 B 
36 WJR 3 3 3 3 12 B 
37 YENI 2 2 2 3 9 B 
38 ZSA 2 2 2 1 7 TB 
39 NM 3 2 2 2 9 B 
40 MK 2 2 3 3 10 B 

 JUMLAH 349 

 RATA-RATA 8,725 
 KATEGORI B 

 

Kategori Skor Penilaian afektif 
 

Skala  Kategori 

> 12 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

> 8 s/d 12 Baik (B) 

> 4 s/d 8 Tidak baik (TB) 

0 s/d 4 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang , 11 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

 

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No.  Nama Indikator  Jumlah  Kategori  
A  B  C  D  

1 FO 3 3 3 2 11 B 
2 RPP 2 2 2 2 8 TB 
3 KRA 1 2 2 2 7 TB 
4 AFP 4 4 4 3 15 SB 
5 ASN 4 4 3 3 14 SB 
6 AGS 3 3 4 3 13 SB 
7 ADARW 3 2 2 2 9 B 

8 DWI 2 2 3 3 10 B 
9 FAR 3 3 2 3 11 B 
10 HF 3 3 2 2 10 B 
11 KPP 3 2 2 2 9 B 
12 MRA 3 2 2 2 9 B 
13 MA 3 3 2 2 10 B 
14 MRA 4 4 3 4 15 SB 
15 MSR 4 4 3 3 14 SB 
16 NRF 2 2 2 3 9 B 
17 NL 4 3 3 3 13 SB 
18 RAS 2 3 4 3 12 B 
19 RSW 3 2 2 2 9 B 
20 RK 2 2 2 2 8 STB 
21 AKA 2 3 3 2 10 B 
22 SS 3 3 4 4 10 B 
23 YCP 2 3 2 2 9 B 
24 ILI 2 3 2 2 9 B 
25 LNFA 2 3 3 3 11 B 
26 MKMA 2 2 2 3 9 B 
27 NRKA 3 4 3 4 14 STB 
28 PF 2 3 3 3 11 B 
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29 RPP 2 3 3 2 10 B 
30 RNA 3 4 4 4 15 SB 
31 RBP 2 2 2 2 8 STB 
32 SW 4 4 3 3 14 SB 
33 SNE 4 4 4 3 15 SB 
34 TKT 2 2 3 3 10 B 
35 VEA 3 3 3 3 12 B 
36 WJR 3 3 3 3 12 B 
37 YENI 3 2 2 3 10 B 
38 ZSA 3 4 3 3 13 SB 
39 NM 3 3 3 4 13 SB 
40 MK 2 2 3 3 10 B 

 JUMLAH 441 

RATA-RATA 11,025 

KATEGORI BAIK (B) 

  

Kategori Skor Penilaian afektif 
 

Skala  Kategori 

> 12 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

> 8 s/d 12 Baik (B) 

> 4 s/d 8 Tidak baik (TB) 

0 s/d 4 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang , 13 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

  

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No.  Nama Indikator  Jumlah  Kategori  
A  B  C  D  

1 FO 3 2 3 2 10 B 
2 RPP 2 2 2 2 8 TB 
3 KRA 2 3 2 2 9 B 
4 AFP 4 4 4 4 16 SB 
5 ASN 4 4 4 4 16 SB 
6 AGS 4 4 4 4 16 SB 
7 ADARW 3 3 2 3 11 B 

8 DWI 3 3 2 3 11 B 
9 FAR 2 2 3 2 9 B 
10 HF 3 3 3 3 12 B 
11 KPP 2 2 3 2 9 B 
12 MRA 3 3 2 2 10 B 
13 MA 3 3 3 3 12 B 
14 MRA 4 3 4 4 15 SB 
15 MSR 4 4 4 4 16 SB 
16 NRF 3 3 3 3 12 B 
17 NL 3 3 3 3 12 B 
18 RAS 3 3 2 3 11 B 
19 RSW 2 2 3 3 10 B 
20 RK 3 2 2 2 9 B 
21 AKA 3 2 2 2 9 B 
22 SS 3 2 2 2 9 B 
23 YCP 2 4 2 2 10 B 
24 ILI 2 4 4 3 13 SB 
25 LNFA 4 3 3 3 13 SB 
26 MKMA 3 2 4 3 12 B 
27 NRKA 3 4 3 3 13 SB 
28 PF 3 3 4 3 13 SB 
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29 RPP 3 2 4 3 12 B 
30 RNA 4 4 3 4 15 SB 
31 RBP 2 2 4 3 11 B 
32 SW 4 4 3 4 15 SB 
33 SNE 4 4 3 4 15 SB 
34 TKT 3 2 4 2 11 B 
35 VEA 3 3 4 3 13 SB 
36 WJR 3 2 2 3 10 B 
37 YENI 4 4 3 4 15 SB 
38 ZSA 4 4 3 3 14 SB 
39 NM 4 4 4 4 16 SB 
40 MK 4 3 3 3 13 SB 

JUMLAH  486 
RATA-RATA  

  
12,02 

KATEGORI  
  

SANGAT BAIK (SB) 

 

 Kategori Skor Penilaian afektif 
 

Skala  Kategori 

> 12 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

> 8 s/d 12 Baik (B) 

> 4 s/d 8 Tidak baik (TB) 

0 s/d 4 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang , 25 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

  

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS I 

  

No.  Nama  Indikator  Jumlah  Kategori  
A  B  

1. FO 1 2 3 TB 
2. RPP 1 2 3 TB 
3. KRA 4 4 8 SB 
4. AFP 2 2 4 B 
5. ASN 3 3 6 B 
6. AGS 4 4 8 SB 
7. ADARW 3 4 7 SB 
8. DWI 3 3 6 B 
9. FAR 4 3 7 SB 
10. HF 3 3 6 B 
11. KPP 4 4 8 SB 
12. MRA 1 2 3 TB 
13. MA 1 2 3 TB 
14. MRA 2 2 4 TB 
15. MSR 4 4 8 SB 
16. NRF 3 4 7 SB 
17. NL 3 3 6 B 
18. RAS 3 3 6 B 
19. RSW 3 4 7 SB 
20. RK 4 4 8 SB 
21. AKA 2 2 4 TB 
22. SS 4 4 8 SB 
23. YCP 2 2 4 TB 
24. ILI 4 4 8 SB 
25. LNFA 4 3 7 SB 
26. MKMA 4 4 8 SB 
27. NRKA 3 3 6 B 
28. PF 3 4 7 SB 
29. RPP 1 2 3 TB 
30. RNA 3 4 7 SB 
31. RBP 2 2 4 TB 
32. SW 4 3 7 SB 
33. SNE 4 3 7 SB 
34. TKT 4 4 8 SB 
35. VEA 3 3 6 B 
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36. WJR 4 4 8 SB 
37. YENI 4 3 7 B 
38. ZSA 3 3 6 B 
39. NM 3 3 6 B 
40. MK 3 3 6 B 

 Jumlah  123 110 240 SB 
 Rata-rata 3,125 2,75 5,875 B 

 

Kategori Skor Penilaian Produk 
 

Skala  Kategori 

> 6 s/d 8 Sangat Baik (SB) 

> 4 s/d 6 Baik (B) 

> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 

0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang , 11 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

  

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

 SIKLUS II  

 

No.  Nama  Indikator  Jumlah  Kategori  
A  B  

1. FO 3 3 6 B 
2. RPP 4 2 6 B 
3. KRA 4 2 6 B 
4. AFP 2 2 4 TB 
5. ASN 2 2 4 TB 
6. AGS 2 2 4 TB 
7. ADARW 4 3 7 SB 
8. DWI 4 3 7 SB 
9. FAR 4 2 6 B 
10. HF 2 2 4 TB 
11. KPP 3 3 6 B 
12. MRA 3 3 6 B 
13. MA 3 3 6 B 
14. MRA 4 3 7 SB 
15. MSR 2 2 4 TB 
16. NRF 4 4 8 SB 
17. NL 4 4 8 SB 
18. RAS 4 4 8 SB 
19. RSW 4 3 7 SB 
20. RK 4 4 8 SB 
21. AKA 2 2 4 TB 
22. SS 2 2 4 TB 
23. YCP 4 3 7 SB 
24. ILI 3 3 6 B 
25. LNFA 4 4 8 SB 
26. MKMA 4 2 6 B 
27. NRKA 3 3 6 B 
28. PF 4 3 7 SB 
29. RPP 4 4 8 SB 
30. RNA 3 3 6 B 
31. RBP 2 2 4 TB 
32. SW 3 3 6 B 
33. SNE 3 3 6 B 
34. TKT 4 2 6 B 
35. VEA 3 4 7 SB 
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36. WJR 3 3 6 B 
37. YENI 4 4 8 SB 
38. ZSA 2 2 4 TB 
39. NM 4 2 6 B 
40. MK 2 2 4 TB 

 Jumlah  130 115 245 
 Rata-rata  3,25 2,875 6,125 

 

Kategori Skor Penilaian Produk 
 

Skala  Kategori 

> 6 s/d 8 Sangat Baik (SB) 

> 4 s/d 6 Baik (B) 

> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 

0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang , 13 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

  

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK SISWA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

KELAS IVB SDN TAMBAKAJI 04 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No.  Nama  Indikator  Jumlah  Kategori  
A  B  

1. FO 4 3 7 SB 
2. RPP 4 3 7 SB 
3. KRA 3 4 7 SB 
4. AFP 3 3 6 B 
5. ASN 3 3 6 B 
6. AGS 3 3 6 B 
7. ADARW 4 4 8 SB 
8. DWI 4 2 6 B 
9. FAR 4 2 6 B 
10. HF 4 4 8 SB 
11. KPP 3 4 7 SB 
12. MRA 3 3 6 B 
13. MA 4 4 8 SB 
14. MRA 3 3 6 B 
15. MSR 4 4 8 SB 
16. NRF 4 4 8 SB 
17. NL 3 3 6 B 
18. RAS 3 3 6 B 
19. RSW 4 3 7 SB 
20. RK 3 3 6 B 
21. AKA 4 4 8 SB 
22. SS 4 4 8 SB 
23. YCP 4 2 6 B 
24. ILI 4 2 6 B 
25. LNFA 4 3 7 SB 
26. MKMA 3 4 7 SB 
27. NRKA 3 2 5 B 
28. PF 4 4 8 SB 
29. RPP 4 4 8 SB 
30. RNA 4 4 8 SB 
31. RBP 4 4 8 SB 
32. SW 3 4 7 SB 
33. SNE 3 3 6 B 
34. TKT 4 4 8 SB 
35. VEA 3 3 6 B 
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36. WJR 4 4 8 SB 
37. YENI 4 4 8 SB 
38. ZSA 3 4 7 SB 
39. NM 4 4 8 SB 
40. MK 4 3 7 SB 

   JUMLAH 145 140 285 
 RATA-RATA 3,625 3,5 7,125 

 

Kategori Skor Penilaian Produk 
 

Skala  Kategori 

> 6 s/d 8 Sangat Baik (SB) 

> 4 s/d 6 Baik (B) 

> 2 s/d 4 Tidak baik (TB) 

0 s/d 2 Sangat tidak baik (STB) 

 

Semarang , 25 Maret 2014 

         Kolaborator 

  

  

 

            Umi Masru’ah A.Ma 

     NIP. 198 60804 201101 2014 
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LAMPIRAN 5 
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