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ABSTRAK 

 
Pratama, Bayu Putra. 2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Examples Non Examples dengan Media Powerpoint di SDN 

Tambakaji 03 Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Eko Purwanti, M.Pd. 

 

IPS adalah ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Kualitas pembelajaran IPS dapat 

ditingkatkan. Dalam penelitian ini peningkatan kualitas pembelajaran IPS 

meliputi keterampilan guru, aktifitas siswa, dan hasil belajar. Berdasarkan hasil 

observasi di kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang, terdapat masalah 

kualitas pembelajaran IPS yang belum maksimal. Hasil evaluasi mata pelajaran 

IPS pada siswa kelas V semester I SDN Tambakaji 03 Kota Semarang tahun 

pelajaran 2014/2015, dari 40 siswa terdapat 25 siswa yang nilainya masih di 

bawah KKM (65), dan hanya 15 siswa yang tuntas. Diperlukan suatu 

perbaikanpembelajaranmelalui penerepan model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media powerpoint.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang?”. 

Tujuan penelitian ini adalah melalui model Examples Non Examples dengan 

media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas V SDN 

Tambakaji 03 Kota Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri 

dari satu pembelajaran dan empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Kota Semarang sebanyak 40 siswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penilitian keterampilan guru siklus I memperoleh kriteria baik, siklus 

II memperoleh kriteria sangat baik, siklus III memperoleh kriteria sangat baik. 

Aktifitas siswa siklus I memperoleh kriteria baik, siklus II memperoleh kriteria 

baik, pada siklus III memperoleh kriteria sangat baik. Hasil belajar siklus I 

memperoleh kriteria baik, siklus II memperoleh kriteria baik, dan mengalami 

peningkatan pada siklus III memperoleh kriteria sangat baik. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Examples Non Examples 

dengan media powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. Saran 

peneliti adalah hendaknya menerapkan model Examples Non Examples dengan 

media powerpoint sebagai salah satu alternatif model pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Kata kunci : Examples Non Examples; IPS; kualitas pembelajaran; powerpoint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi 

anak dan membentuk kepribadian anak yang berkarakter. Pendidikan dipandang 

mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam 

perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah salah satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan Sosial. Sesuai dengan 

Undang-Undang tersebut, maka mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial wajib 

diberikan pada siswa-siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran IPS harus mencakup 

beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD atau MI tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang isinya 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa standar 

kompetensi IPS merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, 

bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 
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 Berdasarkan Permendiknas No.22 tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar antara lain: 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, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 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.  

 Pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS masih banyak permasalahan. 

Hal ini dikarenakan terjadi kebosanan pada siswa saat pembelajaran berlangsung, 

lemahnya motivasi belajar siswa, rendahnya tingkat partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran, iklim pembelajaran masih bersifat teacher centered (Depdiknas: 

2007). Hal tersebut disebabkan karena strategi yang digunakan lebih banyak 

ceramah, guru kurang kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran yang ada. 

Bahwa rendahnya hasil belajar salah satunya disebabkan oleh rendahnya minat 

siswa pada mata pelajaran IPS. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan yang ada 
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bahwa beberapa faktor seperti di antaranya : struktur materi yang sangat padat, 

cakupan materi yang luas serta terdiri dari beberapa kajian ilmu sosial, siswa 

belum memiliki strategi belajar yang tepat untuk memahami keseluruhan materi 

tersebut atau metode mengajar guru yang belum sesuai dengan tujuan 

pembelajaran IPS dan karakter siswa. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik 

dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam apabila guru menerapkan 

strategi yang tepat media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. Media pembelajaran adalah salah satu komponen dalam strategi 

penyampaian pembelajaran yang diperlukan untuk melakukan komunikasi yang 

akan disampaikan kepada siswa,baik berupa orang, alat, ataupun bahan. Tanpa 

adanya media maka tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. 

Gambaran hasil penelitian tersebut merupakan gambaran yang terjadi di 

SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. Berdasarkan refleksi awal dengan tim 

kolaborasi melalui data observasi, tes, dan catatan lapangan pada siswa kelas V 

bahwa pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih belum optimal, karena guru 

belum berperan secara optimal karena kurang maksimal dalam penggunaan media 

sehingga siswa kurang dapat memahami materi yang disampaikan. Selama proses 

pembelajaran siswa kurang antusias saat proses pembelajaran berlangsung, siswa 

kurang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru dan kurang 

berkonsentrasi saat pembelajaran. Di samping itu penilaian yang dilakukan oleh 

guru hanya pada hasil belajar saja, sedangkan dalam proses pembelajarannya tidak 

dilakukan penilaian sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa 

menjadi kurang bermakna. 
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Permasalahan tersebut juga didukung dengan hasil perolehan hasil belajar  

siswa kelas V SDN Tambakaji 03 hasil tes formatif IPS belum optimal. Dengan 

jumlah siswa Kelas V SDN Tambakaji 03 berjumlah 40 siswa, ada 25 siswa 

(62%) mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya 15 siswa (38%) yang 

mencapai nilai diatas KKM. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan 

mata pelajaran tersebut maka perlu sekali dilaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPS yang masih belum 

optimal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, sehingga 

perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajarn IPS di SDN Tambakaji 03. Peneliti  bersama 

tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan 

model pembelajaran yang inovatif  yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Pembelajaran inovatif mengutamakan peran guru sebagai fasilitator, motivator, 

dan evaluator disamping informator. Selain itu, selama proses pembelajaran 

diharapkan siswa dapat belajar secara konstruktivis yaitu menemukan 

pengetahuannya sendiri melalui lingkungan sebagai sumber belajar, dan dapat 

mengembangkan ketrampilan bertanya atau diskusi. Salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran Examples Non Examples dengan media  

powerpoint dalam pembelajaran IPS. Kelebihan model ini yaitu pemahaman 

konsep siswa lebih mendalam dan lebih kompleks. Selain itu siswa terlibat dalam 
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satu proses discovery (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun 

konsep secara progresif melalui pengalaman dari Example Non Example. 

Penggunaan media powerpoint akan menjadikan siswa lebih memahami materi 

karena penggunaan media yang menarik. 

Pelaksanaan model pembelajaran akan lebih maksimal apabila terdapat 

pendukung lain seperti media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 

2013: 7-8). Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti memilih powerpoint sebagai 

pendukung model pembelajaran Example Non Example. Media powerpoint 

memiliki beberapa kelebihan, antara lain : (1) penyajiannya menarik karena ada 

permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar 

atau foto; (2) lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji; (3) pesan informasi secara vidual mudah dipahami 

peserta didik; (4) tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar 

yang sedang disajikan; (5) dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai 

secara berulang-ulang; (6) dapat disimpan dalam bentuk data optic atau magnetic 

(CD/Disket/Flashdisk) sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana (Daryanto, 

2013:158). 

Namun dalam penerapan model pembelajaran Examples Non Examples 

dengan media  Powerpoint juga terdapat kelemahan diantaranya adalah tidak 

semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Kelemahan lain yaitu 
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memakan waktu yang banyak. Untuk mengatasi kelemahan pada model Examples 

Non Examples dengan media  Powerpoint dapat dilakukan dengan memilih materi 

yang sesuai dan pengalokasian waktu yang tepat sehingga pembelajaran dapat 

berjalan efektif. Selain itu, persiapan yang matang dalam menggunakan media 

powerpoint sangat perlu dilakukan agar media yang digunakan dapat berfungsi 

efektif yang dapat menunjang proses pembelajaran. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan model pembelajaran Examples Non Example adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Indah Wahyu Ningrum yang berjudul Peningkatan 

Pemahaman Konsep Sifat-sifat Bangun Ruang Melalui Metode Examples Non 

Examples menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran Example Non 

Example terbukti efektif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar. Peningkatan itu ditandai dari ketercapaian indikator 

keberhasilan. Ketuntasan klasikal siswa pada siklus I adalah sebesar 69,57%. 

Karena indikator kinerja belum tercapai maka pe-nelitian dilanjutkan pada siklus 

II. Ketuntasan klasikal pada siklus II adalah sebesar 86,96%. Karena hasil siklus 

II menunjukkan bahwa indikator ketercapaian sudah tercapai maka penelitian 

dapat dihentikan dan dinyatakan berhasil. Hasilnya menunjukkan bahwa melalui 

metode examples non examples dapat meningkatkan pemahaman konsep sifat-

sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Tawang 02 tahun 2013. 

((jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/1677) di akses pada 

27Januari 2015 pukul 21.50) 
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Hasil penelitian lain yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan media pembelajaran Power Point yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Hajlen pada siswa kelas V SDN Benua Kayong Kabupaten 

Ketapang dengan judul „Peningkatan Aktifitas Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Dengan Pendekatan Cooperatif Learning Berbantuan 

Powerpoint Presentasi menunjukkan bahwa penggunaan media power point dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Hasil penelitian penerapan pendekatan cooperatif 

learning berbantuan Powerpoint presentasi dapat meningkatkan aktivitas fisik 

siswa, sebesar 13,33%. Penerapan pendekatan cooperatif learning berbantuan 

Powerpoint presentasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas mental 

siswa sebesar 35,17%. Penerapan pendekatan cooperatif learning berbantuan 

Powerpoint presentasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas 

emosional sebesar 29,61%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pendekatan cooperatif learning berbantuan Powerpoint 

presentasi dapat meningkatkan hasil pembelajaran kelas V Sekolah Dasar Negeri 

19 Benua  Kayong Kabupaten Ketapang. 

((http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/2367) di akses pada 

27Januari 2015 pukul 21.50). 

Diharapkan dengan menerapkan model Examples Non Examples dengan 

media  Powerpoint dapat mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan mandiri 

dalam kegiatan pembelajaran serta siswa dapat dengan mudah belajar membuat 

hubungan antara materi yang diajarkan dengan penerapannya dalam kehidupan 
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mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat sehingga kualitas pembelajaran 

dapat meningkat. 

Dari ulasan latar belakang tersebut di atas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui model Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, dapat  

diketahui penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran IPS. Oleh karena itu 

maka yang menjadi fokus perumusan masalah yang akan peneliti kemukakan 

adalah “Bagaimanakah model Examples Non Examples dengan media Powerpoint 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SD?”.Adapun rumusan masalah 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran IPS 

kelas V SDN Tambakaji 03?  

2. Bagaimanakah model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas 

V SDN Tambakaji 03? 

3. Bagaimanakah model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas V SDN Tambakaji 03? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dengan melihat keterampilan guru yang belum optimal aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS belum maksimal, serta hasil belajar siswa yang masih 

rendah maka perlu diambil tindakan melalui model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media Powerpoint, adapun langkah-langkah tindakan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

2. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menampilkan tayangan presentasi Power Point 

4. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru 

5. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok  

6. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 4-5 orang. 

7. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

8. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi 

secara berkelompok  

9. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 

10. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa  

11. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru  

 

1.3 TUJUAN PENILITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model Examples Non Examples dengan media Power 
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point pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru SDN Tambakaji 03 dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media Powerpoint. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas V SDN Tambakaji 03 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Examples 

Non Examples dengan media Powerpoint. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 03 dengan 

menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint. 

 

1.4 MANFAAT PENILITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis bagi berbagai pihak. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis, model Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat menjadi 

pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS. Selebihnya menambah hasanah bagi dunia pendidikan.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1. Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran Examples Non Examples dengan 

media Powerpoint maka diharapkan siswa dapat mengkontruksi pengetahuan dan 

keterampilan barunya pada mata pelajaran IPS, meningkatkan keterampilan 

bertanya bagi siswa dalam pembelajaran IPS, mampu memahami konsep-konsep 

dalam mata pelajaran IPS melalui kegiatan menemukan dan membangun sendiri 

konsep-konsep dalam mata pelajaran IPS serta dapat memotivasi siswa untuk 

lebih tertarik dalam belajar sehingga siswa dapat belajar mandiri agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2. Guru 

Implementasi model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

Powerpoint diharapkan dapat mendorong para guru agar dapat mengadakan 

modifikasi pembelajaran dengan menerapkan dan melakukan inovasi 

pembelajaran sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan dengan metode yang bervariasi. 

3. Lembaga 

Dengan menerapkan model pembelajaran Examples Non Examples dengan 

media Powerpoint dalam lingkungan sekolah dapat menumbuhkan kerja sama 

antar guru yang berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah serta 

dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, 

sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Dalam dunia pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 

sangat penting. Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran bergantung 

pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Banyak definisi 

tentang pengertian belajar yang telah dirumuskan oleh para ahli. Belajar adalah 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan Hamdani 

(2011: 21). Menurut Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman (Rifa‟i & Anni 2011: 82). 

Sedangkan Winkel mendefinisikan bahwa belajar merupakan suatu proses 

kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif 

individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif 

menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Dimyati 2009:7).  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian belajar 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah suatu 

proses atau aktivitas yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

melalui latihan atau pengalaman, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

perilaku yang bersifat relatif tetap. 
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Dalam proses belajar mengandung tiga unsur utama (Rifa‟i & Anni 2011 : 

82), unsur tersebut yaitu : 

1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu mengacu 

pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan 

kecenderungan peserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai serta keterampilan 

yang diajarkan oleh pendidik, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan 

peserta didikan.  

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

Pengalaman dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis 

dan sosial. Perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara 

individu dengan lingkungannya. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dikatakan 

belajar jika orang tersebut sudah mengalami berbagai aktivitas dalam 

kehidupannya sehingga mengakibatkan perubahan tingkah laku yang bersifat 

relatif konstan dan berbekas dalam pengetahuan (kognitif), pemahaman (kognitif), 

ketrampilan (afektif) dan nilai sikap (psikomotorik). 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran  

 Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata ”instruction” yang dalam 

bahasa yunani disebut instructus yang berarti menyampaikan pikiran. Pengertian 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang, disusun sedemikian 

rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar pada siswa 

yang bersifat internal (Gagne dalam Rifa‟i & Anni 2011:192). Sedangkan 
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menurut aliran behavioristik pembelajaran merupakan usaha guru untuk 

membentuk tingkah laku yang diiginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru mem-

berikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami 

sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun humanistik mendiskripsikan  

pembelajaran sebagai upaya memberikan kepada siswa untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya 

(Hamdani 2011: 23). Dalam pendapat lain dikatakan bahwa proses pembelajaran 

merupakan interaksi atau komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, dan 

antar peserta didik (Rifa‟I dan Anni, 2011: 193). Proses komunikasi tersebut 

bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik. Dari beberapa pengertian 

pembelajaran yang telah dikemukakan diatas, kita dapat mengetahui pengertian 

pembelajaran yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, 

berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas yang mendukung terjadinya 

interaksi guru dan siswa untuk mencapai tujuan atas kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

 Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Tujuan sistem adalah 

menghasilkan belajar, atau memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Komponen-komponen sistem itu adalah pendidik, peserta didik, 

materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Bila pembelajaran tersebut ditinjau 

dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnya akan melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Tujuan, yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK tujuan 

pembelajaran semakin spesifik dan operasional. 

b. Subyek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. 

c. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. 

d. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e. Media pembelajaran, adalah alat atau wahan yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

f. Penunjang, komponen yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya 

(Rifa‟i dan Anni 2011: 195-197). 

 Pembelajaran tidak hanya sekedar mengajar, karena membelajarkan yang 

berhasil harus memberikan banyak perlakuan kepada siswa. Peran guru dalam 

pembelajaran tidak hanya sebagai informator belaka, akan tetapi guru harus 

memiliki multiperan dalam pembelajaran. Dan agar pola pembelajaran yang 

diterapkan juga dapat bervariasi, maka bahan pembelajarannya harus dipersiapkan 

secara bervariasi juga. 
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2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan proses sistem 

pembelajaran (Sanjaya,2012:52-57). Diantaranya : 

1. Faktor guru  

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu 

strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu 

stretegi, maka stretegi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan. Keberhasilan 

implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru 

dalam menggunakan metode, teknik dan taktik pembelajaran. 

2. Faktor siswa 

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang. Aspek latar 

belakang meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial 

ekonomi, dari keluarga mana dan lain-lain; sedangkan dilihat dari sikap yang 

dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. 

Sikap dan penampilan siswa didalam kelas juga merupakan aspek lain yang 

bisa mempengaruhi proses pembelajarn. Ada kalanya ditemukan siswa yang 

sangat aktif (hyperkinetic) dan ada pula siswa yang pendiam, tidak sedikit pula 

ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam pembelajaran. 

Semua itu akan mepengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. 

3. Faktor sarana dan prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat 
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pelajaran, perlengkapan sekolah dan lain lain. Sedangkan prasarana adalah segala 

sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan menuju sekolah, kamar 

kecil dan lain sebagainya.  

Terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan 

sarana dan prasarana. Pertama, kelengkapan sarana dan prasarana dapat 

menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Kedua, kelengkapan sarana 

dan prasarana dapat memberikan berbagai pilihan kepada siswa untuk belajar. 

Ada enam komponen menurut Rifa‟i dan Anni (2011: 194) yaitu tujuan, subjek 

belajar, materi pembelajaran, stretegi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

penunjang (fasilitas belajar, buku, alat pelajaran, dan lain-lain). 

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar yaitu faktor guru, siswa, dan saran prasarana dalam 

pembelajaran. Jadi berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari 

faktor-faktor tersebut. 

2.1.4 Kualitas pembelajaran  

 Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Hamdani 2011: 194). Efektivitas 

merupakan konsep yang penting dalam menggambarkan tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran, pencapaian tersebut berupa peningkatan pengetahuan 

(kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) serta pengembangan sikap (afektif) 

melalui proses pembelajaran. Empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan 
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secara sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, 

diantaranya yaitu: belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know), 

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

bermasyarakat (learning to live together), belajar untuk mengembangkan diri 

secara maksimal (learning to be). Empat pilar tersebut harus diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran agar kualitas pembelajaran dapat tercapai dengan baik 

(UNESCO dalam Hamdani 2011: 194) 

 Kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sistemik dan sinergis antara 

guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara 

lain dari perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar peserta 

didik, hasil belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran. (Depdiknas, 2004: 7). 

 Dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung secara efektif sehingga mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pembelajaran dapat dikatakan berkualitas 

jika selama proses pembelajaran tersebut memberikan pengaruh terhadap 

perubahan tingkah laku peserta didik baik dalam sikap, perilaku dan keterampilan 

peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2.1.5 Keterampilan Guru 

Guru adalah variabel bebas yang mempengaruhi kulitas pembelajaran. Hal 

ini disebabkan karena guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses 
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pengajaran. Kompetensi profesional yang dimiliki guru sangat dominan dan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan dasar yang 

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

seperti mencintai profesinya, dan bidang perilaku seperti ketrampilan mengajar, 

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

lain (Hamdani 2011:79).  

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada 

siswa. Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru 

pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting 

dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. 

 Menurut Usman (2013: 74) terdapat delapan keterampilan dasar mengajar. 

Keterampilan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

a. Membuka pelajaran 

Yang dimaksud dengan set induction adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar-mengajar untuk menciptakan 

prakondisi bagi murid agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap 

kegiatan belajar. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat 
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pada hal-hal yang akan dipelajarinya, baik pada awal jam pelajaran maupun pada 

awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran 

itu. 

Komponen membuka pelajaran meliputi: (1) menarik perhatian siswa; (2) 

menimbulkan morivasi; (3) memberi acuan; (4) membuat kaitan atau hubungan di 

antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa. 

b. Menutup pelajaran 

Menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran 

adalah: (1) meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran dan membuat ringkasan; (2) mengevaluasi. 

2. Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir. Selain itu kegiatan bertanya bertujuan untuk 

meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, dan antara siswa 

dengan siswa. Dalam proses belajar-mengajar, bertanya memainkan peranan 

penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang 

tepat pula akan memberikan dampak positif, yaitu: a) meningkatkan partisipasi 

siswa dalam kegiatan belajar-mengajar; b) membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan; c) 
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mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu sendiri 

sesungguhnya adalah bertanya; d) menuntun proses berpikir siswa; e) 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Pada dasarnya, ketrampilan bertanya dapat dikelompokan dalam dua 

kelompok besar, yaitu ketrampilan bertanya dasar dan ketrampilan bertanya lanjut 

(Winataputra 2007: 7.8). 

Komponen-komponen ketrampilan bertanya 

Ketrampilan bertanya dasar terdiri atas komponen komponen sebagai berikut : 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

b. Pemberian Acuan 

c. Pemusatan 

d. Pemindahan Giliran 

e. Penyebaran 

f. Pemberian waktu berfikir 

g. Pemberian Tuntunan 

Sedangkan ketrampilan bertanya lanjut memiliki komponen sebagai berikut : 

a. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan  

b. Pengaturan urutan pertanyaan  

c. Penggunaan pertanyaan pelacak 

d. Peningkatan terjadinya interaksi  

3. Keterampilan memberi penguatan 

 Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan 

yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya 
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yang dianggap baik tersebut (Winataputra 2007: 7.29).  

Komponen-komponen dalam ketrampilan memberi penguatan adalah: 

a. Penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat pujian, komentar, dukungan ataupun pengakuan. 

b. Penguatan nonverbal; yaitu berupa mimik dan gerakan badan, gerak 

mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau 

benda, dan penguatan tak penuh. 

4. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses 

perubahan dalam pengajaran yang dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu: 

variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam pola interaksi ,variasi dalam 

menggunakan media pembelajaran. 

Komponen keterampilan mengadakan variasi adalah sebagai berikut: 

a. Variasi dalam gaya mengajar yang meliputi: (1) variasi suara, (2) pemusatan 

perhatian, (3) kesenyapan, (4) pergantian posisi guru, (5) kontak pandang, 

serta (6) gerakan badan dan mimik. 

b. variasi pola interaksi dan kegiatan 

c. variasi penggunaan alat bantu pengajaran yang meliputi alat atau bahan yang 

dapat didengar, dilihat, dan dimanipulasi. 

5. Keterampilan menjelaskan 

 Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, 
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misalnya sebab dan akibat. Keberhasilan guru menjelaskan ditentukan oleh 

tingkat pemahaman yang ditentukan anak didik. 

 Tujuan memberikan penjelasan yaitu : 1) membimbing murid untuk 

mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif 

dan bernalar; 2) melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-

masalah atau pertanyaan; 3) untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai 

tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka; 4) 

membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan 

menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. 

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. 

a. Merencanakan penjelasan yang mencakup: 

1) merencanakan isi pesan  (materi), 

2) menganalisis karakteristik penerima pesan (siswa) . 

b. Menyajikan penjelasan yang mencakup: 

1) kejelasan, 

2) penggunaan contoh dan ilustrasi,  

3) pemberian tekanan, dan 

4) balikan. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

 Diskusi kelompok adalah merupakah salah satu strategi yang memungkin-

kan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu 

proses yang memberi kesempatan berfikir, berinteraksi sosial serta berlatih ber-

sikap positif. 
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Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah sebagai 

berikut. 

a. Memusatkan perhatian 

b. Memperjelas masalah atau uraian pendapat 

c. Menganalisis pandangan 

d. Meningkatkan uraian 

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

f. Menutup diskusi. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

 Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses interaksi edukatif seperti membuat aturan atau tata tertib kelas, atau 

mengem-bangkan hubungan yang sehat dan akrab antara guru -siswa dan siswa- 

siswa. 

Komponen-komponen mengelola kelas adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (prefentif) meliputi: 

1) sikap tanggap,  

2) membagi perhatian, 

3) memusatkan perhatian kelompok, 

4) memberikan petunjuk yang jelas, 

5) menegur, dan 

6) memberi penguatan. 
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b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal (represif) meliputi: 

1) Modifikasi tingkah laku 

2) Pengelolaan kelompok 

3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses di mana setiap anak 

didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan 

kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran (Djamarah,2006: 164). 

Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai 

berikut. 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

b. Keterampilan mengorganisasikan  

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar  

d. Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran 

(Winataputra 2007: 8.60-8.68) 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

keterampilan mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan 

pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan guru yang dilaksanakan 

dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Examples Non Examples 

dengan media powerpoint adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 
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mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing 

diskusi kelompk kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

Dalam penelitian ini, indikator keterampilan guru yang sesuai dengan 

lang-kah-langkah model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

powerpoint diantaranya yaitu 1) Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti 

pembelajaran dan mempersiapkan pertanyaan yang menghubungkan dengan 

tujuan pembelajaran; 2) Mengemukakan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang 

akan dilakukan; 3) Membimbing siswa mengamati media; 4) Menjelaskan materi 

pembelajaran; 5) Memberikan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa; 6) Memberikan penguatan dan penekanan pada siswa untuk bekerjasama 

demi keberhasilan individu; 7) Membimbing siswa belajar secara berkelompok 

melalui diskusi kelompok; 8) Memfokuskan siswa pada diskusi kelompok; 9) 

Memberikan  penghargaan pada siswa  terhadap hasil kerjanya; 10) Menutup 

pelajaran dengan  memberikan kesimpulan; 11) Melakukan refleksi dan evaluasi. 

2.1.6 Aktifitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling terkait. Sehubungan dengan hal 

itu,anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak 

berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri. Berpikir pada taraf verbal 

baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada taraf berbuat. Sejalan dengan itu 

menurut Chaplin, aktivitas adalah segala kegia-tan yang dilaksanakan organisme 

secara mental ataupun fisik.Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan 
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mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional (Sardiman, 

2011:200). 

Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan diantaranya meliputi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan tersebut akan mendorong siswa untuk 

berbuat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut meliputi belajar dan bekerja 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Setiap waktu kebutuhan 

dapat berubah dan bertambah, sehingga menimbulkan variasi semakin banyak dan 

semakin luas. Dengan sendirinya perbuatan yang dilakukan akan semakin ber-

aneka ragam (Hamalik 2013:171). Prinsip belajar adalah berbuat untuk mengubah 

tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Guru perlu memahami 

karakteristik anak didik sehingga mudah melaksanakan interaksi edukatif.  

Menurut Sardiman (2011: 120) ada tiga karakteristik yang perlu 

diperhatikan. 

1. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal atau 

prerequisite skills, seperti misalnya kemampuan intelektual, kemampuan 

berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor, dan 

lain-lain. 

2. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial 

(sosiocultural). 

3. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti 

sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. 

Pengetahuan mengenai karakteristik anak didik ini memiliki arti yang 

penting untuk guru dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang 
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lebih baik. Di sekolah siswa melakukan banyak aktivitas untuk mengembangkan 

potensinya. Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) membuat daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

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

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

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

menyalin, mengerjakan tes. 

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

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

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

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2013:173) membagi kegiatan-kegiatan 

siswa sebagai berikut:  

1. Bekerja dengan alat-alat visual 

Mengumpulkan gambar-gambar dan bahan-bahan ilustrasi 

2. Ekskursi dan trip 
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Mengunjungi museum, menyajikan demontrasi, atau mengundang lembaga 

yang dapat memberikan keterangan-keterangan  

3. Mempelajari masalah  

Mencari informasi dari berbagai sumber 

4. Mengapresiasi literature 

Membaca cerita yang menarik dan mendengar bacaan untuk mencari informasi 

5. Ilustrasi dan kontruksi 

Membuat chart, blue print, poster, dan artikel. 

6. Bekerja menyajikan informasi 

Menyarankan cara-cara penyajian informasi yang menarik, merencanakan 

suatu program 

7. Cek dan tes 

Menyiapkan tes, menyusun grafik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa 

sangat menentukan pola aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik maupun psikis (men-

tal) yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan. Kegiatan kegiatan 

yang di maksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas tugas yang relevan, menjawab perta-

nyaan guru atau siswa dan bisa dengan bekerja sama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Siswa melakukan aktivitas dengan 

tujuan memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman. Aktivitas siswa yang 

dilaksanakan dalam penerapan model Examples Non Examples dengan media 
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powerpoint diantaranya visual activities, oral activities, listening activities, 

writing activities, motor activities, mental activities, emosional activites. 

Adapun Indikator aktivitas siswa yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran; 2) mengamati media yang 

ditampilkan; 3) menemukan pengetahuan baru melalui media; 4) memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik; 5) Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok; 6) 

mengerjakan tugas yang diberikan guru secara berkelompok; 7) menjawab tes dari 

guru; 8) melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran (refleksi). 

2.1.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan sapek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Tujuan peserta 

didikan merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau 

deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi (Gerlach dan Ely 

dalam Rifa‟i dan Anni 2011: 85). Hasil belajar sebagai tingkat penguasaan suatu 

pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan (Soediarto dalam Solihatin 

2013: 6). 

Benyamin S. Bloom (Rifa‟i dan Anni 2011: 86) menyampaikan tiga 

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

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

domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 
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(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evalution). Ranah afektif berkaitan 

dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai yang menunjukkan penerimaan atau 

penolakan terhadap sesuatu. Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan 

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

koordinasi syaraf. Ketiga hasil belajar dalam perilaku siswa tidak berdiri sendiri 

atau lepas satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan (Rifa‟i dan Anni 2011: 

87-89).  

Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar kita dapat mengambil 

simpulan bahwa siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila 

pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir siswa 

mengalami suatu peningkatan  yang baik. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru 

untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran, 

yang disebut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Apabila hasil belajar siswa 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), maka siswa dinyatakan telah 

tuntas. Jika tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan pembelajaran 

sudah berhasil diterapkan. 

Setelah dijelaskan tentang komponen kualitas pembelajaran, maka kita 

dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kualitas pembelajaran adalah 

tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembelajaran dalam 

memfasilitasi dan mengorganisir lingkungan bagi peserta didik. Kualitas pem-

belajaran dapat dilihat dari keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil 
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belajar. Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran tersebut pada penelitian ini 

yang diamati dan diteliti adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar. 

2.1.8 Hakikat IPS 

2.1.8.1 Pengertian IPS 

 IPS merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisipliner dari 

pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial antara lain : sosiologi, antropologi budaya, sejarah, psikologi sosial, 

geografi, ekonomi, politik, dan ekologi (Taneo,2010:1.5) 

 IPS adalah fusi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Pengertian fusi ini berarti 

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

kotak-kotak disiplin ilmu yng ada. Artinya, bahwa bidang studi IPS tidak lagi 

mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan 

semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu. 

 Dapat disimpulkan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsepm pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta 

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan 

program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

 Dengan demikian sebenarnya IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial, 

dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip, yang diterapkan pada IPS adalah 

teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku untuk melakukan pendekatan, 

analisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan 

pada pengajaran IPS. 
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2.1.8.2 Tujuan IPS 

 Tujuan pengajaran Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) adalah mempersiapkan 

anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai 

kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa (Fenton dalam 

Taneo,2010:26). Sedangkan Clark dalam bukunya menyatakan bahwa studi sosial 

menitikberatkan pada perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan 

sosialnya, manusia dengan segala kegiatannya dan interaksi antarmereka. Dalam 

hal ini anak didik diharapkan dapat menjadi anggota yang produktif, berpatisipasi 

dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong 

menolong dengan sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide 

dari masyarakatnya. 

 Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama IPS adalah untuk memperkaya 

dan mengembangkan kehidupan anak didik dengant mengembangkan kemampuan 

dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk menempatkan dirinya dalam 

masyarakat yang demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup 

yang lebih bai. IPS sebagai komponen kurikulum sekolah merupakan kesempatan 

yang baik untuk membina afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak didik untuk 

menjadi manusia pembangun Indonesia, dalam hal ini pengajaran IPS 

berkewajiban membentuk tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Hakikat 

IPS merupakan perpaduan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan harus 

mencerminkan sifat interdisipliner, maka tujuant kurikuler IPS adalah sebagai 

berikut : 1) membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalahsosial yang terjadi 
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dalam kehidupan di masyarakat; 2) membekali anak didik dengan kemampuan 

berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang 

keilmuan serta berbagai keahlian; 3) membekali anak didik dengan kesadaran, 

sikap mental yang positif dan ketrampilan terhadap lingkungan hidup yang 

menjadi bagian dari kehidupan integralnya; 4) membekali anak didik dengan 

kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan 

perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu dan 

teknologi (Taneo,2010:28-29) 

2.1.8.3 Ruang Lingkup IPS 

 Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 ruang lingkup mata 

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) manusia, tempat, dan 

lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 3) sistem sosial dan budaya; 

4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

 Ruang Lingkup IPS tidak lain menyangkut kehidupan manusia sebagai 

anggota masayarakat atau manusia dalam konteks sosial. IPS sebagai program 

pendidikan ruang lingkupnya sama yakni berhubungan dengan manusia sebagai 

anggota masyarakat dan dilengkapi dengan nilai-nilai yang menjadi karakteristik 

program pendidikannya. Untuk itu IPS sebagai program pendidikan tidak hanya 

terkait dengan nilai tapi wajib mengembangkan nilai tersebut. IPS sebagai 

program pendidikan tidak sekedar terkait dengn nilai, bahkan justru wajib 

mengembangkan nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah nilai edukatif, nilai 

praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai Ketuhanan. Pendidikan IPS yang 

dilandasi oleh nilai-nilai khususnya nilai filsafat dan nilai Ketuhanan pada 
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prosesnya dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pengamalan 

Pancasila. 

2.1.9 Strategi Pembelajaran 

 Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola 

umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Trianto, 2011: 144).   

 Strategi pembelajaran berarti pendekatan dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran dalam mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan materi pelajaran, peralatan, dan bahan serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan  secara efektif dan efisien (Sugandi, 2007: 101). 

 

2.1.10 Model Pembelajaran Examples Non Examples  

 Example Non Example adalah model pembelajaran yang membelajarkan 

murid terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya melalui analisis contoh-

contoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan masalah. Murid 

diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, 

dan menentukan cara pemecahan masalah yang paling efektif, serta melakukan 

tindak lanjut (Komalasari dalam Shoimin, 2014:73). 

 Example Non Example merupakan strategi pembelajaran yang 

meggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. 
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Strategi ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh 

gambar yang disajikan. Penggunan media gambar dirancang agar siswa dapat 

menganalisis gambar tersebut untuk kemudian dideskripsikan secara singkat 

perihal isi dari sebuah gambar. Dengan demikian, strategi ini menekankan pada 

kontek analisis siswa. Gambar yang digunakan dalam strategi ini dapat 

ditampilkan melalui OHP, proyektor, atau yang paling sederhana yaitu poster. 

Gambar ini haruslah jelas terlihat meski dari jarak jauh, sehingga siswa yang 

berada di bangku belakang dapat juga melihatnya dengan jelas. 

 Strategi Example Non Example ditujukan untuk mengajarkan siswa dalam 

belajar memahami dan menganalisis sebuah konsep. Konsep pada umumnya 

dipelajari melalui dua cara yaitu pengamatan dan definisi.  Example Non Example 

adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Strategi 

ini bertujuan untukm mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 

dua hal yang terdiri dari examples dan non examples dari suatu definisi konsep 

yang ada, dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai konsep 

yang ada. Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh 

akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non example memberikan 

gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang 

dibahas. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap example dan non example, 

diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang lebih 

dalam mengenai materi yang ada (Hamzah dalam Shoimin, 2014:73-74). 

2.1.10.1 Langkah-langkah Model Example Non Example  
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 Menurut Suprijono (2014), model pembelajaran Example Non Example 

memiliki langkah-langkah pelaksanaan, yaitu : 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pemblajaran. 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. 

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan. 

Modifikasi model pembelajaran Example Non Example (Shoimin,2014:75) 

1. Guru menulis topik pembelajaran 

2. Guru menulis tujuan pembelajaran 

3. Guru menempelkan gambar di papan tulis atau menayangkan melalui LCD 

atau OHP. 

4. Guru membagi peserta didik dalam kelompok (masing-masing kelompok 

beranggotakan 6-7 orang) 

5. Guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk membuat rangkuman 

tentang macam-macam gambar yang ditunjukkan oleh guru melalui LCD. 

6. Guru meminta salah satu kelompok mempresentasikan hasil rangkumannya, 

sementara kelompok lain sebagai penyangga dan penanya. 
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7. Peserta didik melakukan diskusi. 

8. Guru memberikan penguatan pada hasil diskusi. 

2.1.10.2 Kelebihan Model Example Non Example 

 Terdapat tujuh kelebihan model pembelajaran Example Non Example 

(Shoimin,2014: 75-76). kelebihan model pembelajaran tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

4. Memilik konsep hasil belajar. 

5. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih 

kompleks. 

6. Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong 

mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari 

example dan non example. 

7. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik 

dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non example yang 

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu 

karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example.  

2.1.10.3 Kekurangan Model Example Non Example 

 Menurut Shoimin (2014: 76) Example Non Example memiliki beberapa 

kekurangan, antara lain. 
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1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2. Memakan waktu yang banyak. 

2.1.11 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dan 

pengirim menuju penerima (Heinich et. Al.; Ibrahim dalam Daryanto 2013: 4). 

Menurut Arsyad (2014: 3) kata media berasal dari Bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & 

Ely (dalam Arsyad 2014: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Banyak ahli yang membatasi tentang media pembelajaran. AECT misalnya 

(dalam Solihatin 2013: 185), mengatakan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Menurut Munadi 

(2013: 7-8) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif sehingga penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efisien dan efektif.   
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Berdasarkan uraian tersebut, maka media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan pesan 

yang terencana sehingga tercipta lingkungan dan proses belajar yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

2.1.8.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran. 

Munadi (2013: 36) menyebutkan fungsi media pembelajaran, yaitu: (a) media 

pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, (b) fungsi semantik, (c) fungsi 

manipulatif, (d) fungsi psikologis, dan (e) fungsi sosiokultural.  

Selain memiliki lima fungsi, media pembelajaran juga mempunyai 

beberapa manfaat seperti yang disebutkan oleh Susilana dan Riyana (2013: 9) 

yaitu: (a) mempelajari pesan agar tidak terlalu verbalistis; (b) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera; (c) menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar; (d) 

memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

auditori dan kinestetiknya; (e) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

2.1.8.3 Jenis Media Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis media yang kemudian menurut Munadi (2013: 54) 

dikelompokkan menjadi empat kelompok besar: 

1. media audio yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya 

memanipulasi kemampuan suara semata, 

2. media visual yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan, 
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3. media audio visual yaitu media yang melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses, dan 

4. multimedia yaitu media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses 

pembelajaran. 

2.1.8.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 4-5) dalam memilih media untuk 

kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai 

berikut. 

1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; artinya media pengajaran dipilih 

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan 

instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis 

lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran. 

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media 

agar lebih mudah dipahami siswa. 

3. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

4. Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi 

dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar 

siswa dengan lingkungannya. 
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5. Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Adapun indikator media pembelajaran yang berkualitas diantaranya; (1) 

kesesuaian media dalam pembelajaran, (2) kemampuan media dalam menciptakan 

interaksi dalam kelas. 

2.1.12 Media Powerpoint 

2.1.12.1 Pengertian Media Powerpoint 

Microsoft Powerpoint merupakan sebuah software yang berbasis multi 

media (Daryanto, 2013:157). Program Powerpoint merupakan satu software yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relative murah, 

karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data (data 

storage) (Susilana, 2009:101). Media powerpoint memegang peran yang sangat 

penting dalam proses belajar. Media powerpoint dapat meningkatkan kadar hasil 

belajar yang tinggi. Melalui media powerpoint, indera siswa dapat diakomodasi 

sehingga kadar hasil belajar akan meningkat. Powerpoint itu sendiri terdiri dari 

berbagai unsur media seperti teks, gambar, animasi, dan video. 

2.1.12.2 Langkah Penggunaan Media Powerpoint 

 Ada tiga tahapan penggunaan media powerpoint (Sanjaya:2012). Langkah-

langkah penggunaannya yaitu :  
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Tahap Persiapan 

1. Kenali medan atau tempat presentasi berlangsung. 

2. Kumpulkan informasi tentang audiens. 

Tahap Penyajian 

1. Pastikan semua yang hadir mengetahui tujuan yang hendak dicapai. 

2. Usahakan ruangan tetap terang sekalipun menggunakan alat presentasi yang 

diproyeksikan seperti LCD atau OHP. 

3. Ketika presentasi berlangsung, jaga kontak pandang dengan audiens. 

4. Gunakan teknik masking dan petunjuk untuk memusatkan perhatian audiens 

pada hal-hal yang memerlukan penekanan. 

5. Setiap selesai menyajikan satu pokok permasalahan, pastikan audiens 

memahaminya dengan benar. 

6. Selipkan humor yang sesuai dengan latar belakang audiens. 

Tahap  Penutup 

1. Pastikan audiens memahami materi yang kita presentasikan. 

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

2.1.12.3 Kelebihan Media Powerpoint  

Menurut Daryanto (2013:158), Media powerpoint memiliki beberapa 

kelebihan, antara lain:  

1. penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto;  

2. lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan 

ajar yang tersaji;  
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3. pesan informasi secara vidual mudah dipahami peserta didik;  

4. tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan;  

5. dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang; 

6. dapat disimpan dalam bentuk data optic atau magnetik (CD/Disket/Flashdisk) 

sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 

2.1.13 Pendekatan Scientific 

2.1.13.1 Pengertian Pendekatan Scientific 

Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode           

pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. 

Scientific Approach merupakan satu pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran dengan menitikberatkan pada penggunaan metode ilmiah dalam 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini di dasari pada esensi pembelajaran yang 

sesungghnya merupakan sebuah proses ilmiah yang dilakukan oleh siswa dan 

guru. Pendekatan ini diharapkan bisa membuat siswa berpikir ilmiah, logis, kritis 

dan objektif sesuai dengan fakta yang ada. 

2.1.13.2 Komponen-komponen Scientific 

Pendekatan Scientific meliputi: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua muatan pembelajaran. 

Komponen-komponen penting  dalam mengajar menggunakan pendekatan 

Scientific, yaitu:  

https://draft.blogger.com/null
https://draft.blogger.com/null
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1. Menyajikan pembelajaran yang dapat  meningkatkan rasa keingintahuan 

(Foster a sense of wonder),  

2. Meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage observation),  

3. Melakukan analisis ( Push for analysis) dan  

4. Berkomunikasi (Require communication)  

2.1.13.3 Karakteristik Pembelajaran Scientific 

Pendekatan Scientific merupakan implementasi proses pembelajaran yang 

menyentuh tiga ranah kemampuan peserta didik, yaitu: sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Melalui pendekatan ini, hasil belajar melahirkan peserta didik yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi.  

Pembelajaran menggunakan pendekatan scientific memiliki karakteristik 

antara lain:  

1. Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua 

muatan pembelajaran 

2. Menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu (discovery learning)  

3. Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa 

pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif. 

2.1.13.4 Langkah-langkah Pendekatan Scientific 

Proses pembelajaran yanag mengimplementasikan pendekatan scientific 

akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka 

diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, 
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dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. Sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

2013, langkah-langkah pendekatan scientific (scientific appoach) dalam proses 

pembelajaran meliputi: 

1. Mengamati (observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

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

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi.  Kegiatan mengamati dalam pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru 

membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka 

untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu 

benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.  

2. Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat 

mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang 
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konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, 

atau pun hal lain yang lebih abstrak.  

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 

hayat. 

3. Mengumpulkan Informasi  

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat 

membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang 

lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul 

sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas 

mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain 

selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara 

sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
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melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

4. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/ Menalar  

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati 

dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan 

dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang 

diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan. Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan 

menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris 

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

5. Menarik kesimpulan 

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah 

menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari 
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keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan 

kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan. 

6. Mengkomunikasikan  

Pada pendekatan Scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan 

ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta 

didik atau kelompok peserta didik tersebut.  Kegiatan “mengkomunikasikan” 

dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 

Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

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

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan  

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

 

2.1.14 Teori Belajar yang Mendukung Penerapan Examples Non Examples 

dengan Media Powerpoint 

Salah satu landasan teoritik pendidikan modern termasuk model Examples 

Non Examples dengan media Powerpoint adalah teori pembelajaran kognitif dan 

konstruktivisme. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif proses belajar 
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mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student centered daripada 

teacher centered. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung 

dengan berbasis pada aktivitas siswa. Teori belajar yang mendasari pembelajaran 

IPS melalui model Examples Non Examples dengan media Powerpoint adalah: 

2.1.14.1 Teori belajar  Kognitivisme 

Teori kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif, dan 

berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau 

cognition dalam aktifitas belajar (Lapono 2008). Piaget (dalam Rifa‟I & Anni 

2011: 26) menyatakan bahwa perkembangan kognitif manusia terdiri dari empat 

tahap, yaitu: 

1. Tahap sensorimotorik (sensorimotor intelligence), yang terjadi dari lahir 

sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan 

gerakan motorik mereka. Bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk 

beradaptasi dengan dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan 

pola sensorimotorik yang lebih kompleks. 

2. Tahap praoperasional (preoperational thought), yang terjadi dari usia 2 

sampai 7 tahun. Pada tahap ini lebih bersifat simbolis, egoisentris dan intuitif, 

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran tahap ini terbagi 

menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif. Bayi belum mampu 

berpikir konseptual namun perkembangan kognitif telah dapat diamati. 

3. Tahap operasional kongkrit (concrete operation), yang terjadi dari usia 7 

sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai 

logika, namun masih dalam bentuk benda kongkrit. Pada tahap ini juga 
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berkembang daya mampu anak berpikir logis untuk memecahkan masalah 

kongkrit. 

4. Tahap operasional formal (formal operation), yang terjadi dari usia 7 sampai 

15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan 

logis. Kecakapan kognitif mencapai puncak perkembangan. Anak mampu 

memprediksi, berpikir tentang situasi hipotesis, tentang hakekat berpikir serta 

mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog. Bergaul, mendebat, berdalih 

adalah sisi bahasa remaja yang merupakan cerminan kecakapan berpikir 

abstrak dalam atau melalui bahasa. 

2.1.14.2 Teori belajar Konstruktivisme 

Konsep belajar menurut teori belajar konstruktivisme adalah pengetahuan 

baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan menurut Lapono (2008: 1-25) pem-

belajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan menggunakan 

pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. 

Berdasarkan uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum 

merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori tentang 

belajar. Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggung 

jawabkan secara ilmiah perilakunya dalam mengajar, dan apa yang akan diajar-

kannya pada peserta didik. Dalam penelitian ini teori yang mendukung model 

Examples Non Examples dengan media Powerpoint diantaranya adalah teori 

kognitif dan konstruktivisme. Dapat diuraikan sebagai berikut; teori kognitif 
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dalam model Examples Non Examples dengan media Powerpoint menyatakan 

bahwa siswa belajar melalui partisipasi aktif untuk memperoleh pengalaman dan 

menemukan konsep dan prinsip pengetahuan sendiri melalui benda-benda konkrit 

disekitar lingkungan siswa. Sedangkan sesuai dengan teori konstruktivisme dalam 

model Examples Non Examples dengan media Powerpoint, siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, 

dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan 

dasar itu, pembelajaran dengan menggunakan model Examples Non Examples 

dengan media Powerpoint harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan 

“menerima” pengetahuan. Dalam hal ini siswa membangun sendiri pengetahuan 

mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. 

 

2.1.15 Penerapan Model Examples Non Examples dengan Media Powerpoint 

Pembelajaran dengan model Examples Non Examples dilaksanakan 

dengan cara menampilkan gambar atau tayangan yang memuat konsep Examples 

Non Examples agar pemahaman konsep siswa lebih mendalam dan lebih 

kompleks demi tercapainya tujuan pembelajaran. Penyampaian materi dibantu 

dengan media Powerpoint yang berisi teks, gambar, suara, dan video. Materi yang 

dibahas pada penelitian ini adalah materi IPS tentang usaha mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Sebuah kelas dikatakan menggunakan model Examples 

Non Examples dengan media powerpoint, jika menetapkan komponen utama 

pembelajaran efektif tersebut dalam pembelajarannya. 
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Berikut adalah penerapan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

model Examples Non Examples dengan Media Powerpoint yang diterapkan pada 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang, yaitu: 

1. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

2. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menampilkan tayangan presentasi Power Point 

4. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru 

5. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok  

6. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 4-5 orang. 

7. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

8. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru dengan diskusi 

secara berkelompok  

9. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 

10. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa  

11. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilaksanakan berpijak pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya tentang model pembelajaran Examples Non Examples dan 

penelitian tentang media powerpoint. Berikut ini adalah hasil penelitian tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus oleh Elfida Rofi‟ah Riyanto dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPS 
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Materi Masalah Sosial dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples 

Non Examples. Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi 

masalah sosial pada siswa kelas IV SD Negeri I Sidokarto Kecamatan Girimarto 

Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas, yang berisi alur penelitian meliputi empat tahap, dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes dan kajian dokumen. 

Validitas data menggunakan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif komparatif, dengan langkah-langkah anatara lain: pengolahan, 

penyajian, analisis dan pe-nyimpulan. Tingkat ketuntasan klasikal siswa pada 

pratindakan sebesar 33,33%. Pada siklus I meningkat menjadi 73,33%. Hasil 

siklus I ini sudah memenuhi indikator ketercapaian yaitu 70%. Tingkat ketuntasan 

klasikal siswa pada siklus II meningkat men-jadi 93,33%. Hasil pada siklus II ini 

sudah memenuhi indikator ketercapaian sehingga penelitian dihentikan dan 

dinyatakan ber-hasil. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diajukan suatu 

rekomendasi bahwa model pembelajaran kooperatif tipe examples non examples 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi masalah sosial. 

 Penelitian oleh Debi Setiawan yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Examples Non Examples Terhadap Hasil Belajar Ips Kelas V 

SD”. Penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe examples non examples terhadap 

hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 17 Pontianak Kota. Penelitian ini menggunakan metode 
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eksperimen, dan  bentuk penelitiannya adalah eksperimen semu dengan desain 

eksperimen Nonrandomized Control Group Pretest-posttest Design.  Berdasarkan 

hasil analisis data, diperoleh rata-rata post-test pada kelas eksperimen sebesar 

83,11 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 62,92. Hasil uji hipotesis 

menggunakan uji t dengan rumus polled varian, diperoleh sebesar 5,0856 dan (α = 

5% dan dk = 36 + 36 -2 = 70) sebesar 1,9967. Karena  (5,0856) >  (1,9967), 

dengan demikian maka Ha diterima. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis 

tentang tingkat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe examples non examples pada penelitian ini, diperoleh ES = 0,85 dengan 

kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe examples non examples dan yang tidak menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe examples non examples dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 17 

Pontianak Kota. 

 Berdasarkan penelitian  Adiani Rahmawati dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV Melalui Model Examples Non 

Examples”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar keterampilan menulis narasi siswa melalui model 

Examples Non Examples. Rancangan penelitian menggunakan penelitian tindakan 

kelas yang terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas tahapan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 

dan 33 siswa SDN Gajahmungkur 02 Semarang tahun pelajaran 2012/ 2013. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik analisis 
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data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil 

penelitian melalui model Examples Non Examples pada pembelajaran 

keterampilan menulis narasi ditemukan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar keterampilan menulis narasi siswa mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Hasil belajar keterampilan menulis narasi pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 60,15 dan ketuntasan belajar klasikal 52,5%. Pada 

siklus II perolehan rata-rata skor siswa meningkat menjadi 74,09 dan ketuntasan 

belajar klasikal 72,7%. Kemudian pada siklus III mengalami peningkatan dengan 

perolehan rata-rata skor siswa 78,18 dan ketuntasan belajar klasikal 84,8%. Hal 

tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Simpulan 

penelitian ini adalah model Examples Non Examples dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar keterampilan menulis narasi 

siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang.  

 Ni Wayan Febriyani R. dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe The Power Of Two Berbantuan Media 

Powerpoint Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 5 Sumerta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe the power of two berbantuan media powerpoint dan 

siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada kelas V SDN 5 

Sumerta Denpasar Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen semu, dengan desain Nonequivalent Control Group 

Design.Populasi penelitian, seluruh siswa kelas V SDN 5 Sumerta Denpasar 
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Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 84 orang siswa.Teknik sampel 

penelitian ini adalah sampling porpusive sehingga didapat sampel kelas VA 

dengan jumlah 31 siswa sebagai kelompok eksperimen dan kelas VB dengan 

jumlah 31 siswa sebagai kelompok kontrol. Data tentang hasil belajar IPS 

dikumpulkan dengan menggunakan tes objektif bentuk pilihan ganda 

biasa.Selanjutnya data dianalisis dengan uji-t.Berdasarkan hasil pengujian 

normalitas dan homogenitas terhadap data yang didapat dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan uji-t dan menunjukkan thit = 7,49> ttabel = 2,00 

dengan db = 60 (Σn-2= 60-2=58) dan taraf signifikansi 5%. Pada nilai rata-rata 

hasil tes kelompok eksperimen diketahui lebih tinggi dari pada kelompok kontrol 

yaitu 80,33 pada kelompok eksperimen dan 69,90 pada kelompok kontrol. Ini 

berarti terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe the power of two 

berbantuan media powerpointdan siswa yang dibelajarkan dengan kelompok 

siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe the power of two 

berbantuan media powerpoint berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

V SDN 5 Sumerta Tahun Pelajaran 2013/2014 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Oka Purniawati yang berjudul 

“Pengaruh Strategi Pembelajaran SQ3R Bermedia Powerpoint Terhadap 

Kemampuan Membaca Pada Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD Gugus III 

Kecamatan Gianyar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 



58 
 

 

kemampuan membaca pada bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan melalui strategi SQ3R bermedia PowerPoint dengan kelompok siswa 

yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional kelas V SD Gugus III 

Kecamatan Gianyar. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain 

penelitian Nonequivalent Control Group Desain. Sampel penelitian diambil dari 

SDN 1 Bitera dan SDN 3 Bitera yang berjumlah 69 siswa dengan tehnik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen yang 

digunakan dalam mengukur kemampuan membaca adalah tes pilihan ganda biasa. 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan membaca antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan melalui strategi SQ3R bermedia PowerPoint dengan kelompok siswa 

yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional. Hal ini didukung hasil 

perolehan kelompok siswa yang dibelajarkan melalui SQ3R bermedia PowerPoint 

rerata skor pre-test 60,65 rerata skor post-test 81,36 dan rerata gain skor 

kemampuan membaca 0,53 sedangkan kelompok siswa yang belajarkan melalui 

pembelajaran konvensional memperoleh rerata skor pre-test 57,75 rerata skor 

post-test 73,12 dan rerata gain skor kemampuan membaca 0,36. Hasil perhitungan 

gain skor dianalisis menggunakan uji-t yang memperoleh hasil thitung > ttabel 

(5,67 > 2,000). Oleh karena hasil thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran SQ3R bermedia 

PowerPoint terhadap kemampuan membaca pada bahasa Indonesia siswa kelas V 

SD gugus III Kecamatan Gianyar tahun pelajaran 2012/2013.  
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 Hasil penelitian Ni Putu Yoni Rahayudhi yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran VCT Berbantuan Media Microsoft Powerpoint Terhadap Prestasi 

Belajar PKn Siswa Kelas V SD Gugus II Kecamatan Tegallalang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) deskripsi prestasi belajar PKn siswa yang 

mengikuti model pembelajaran konvensional, (2) deskripsi prestasi belajar PKn 

siswa yang mengikuti model pembelajaran VCT berbantuan media Microsoft 

PowerPoint, dan (3) pengaruh model pembelajaran VCT berbantuan media 

Microsoft PowerPoint terhadap prestasi belajar PKn pada siswa kelas V semester 

genap tahun pelajaran 2012/2013 di SD gugus II Kecamatan Tegallalang. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan populasi seluruh siswa 

kelas V SD gugus II Kecamatan Tegallalang yang berjumlah 166 orang. Sampel 

penelitian ini berjumlah 32 orang siswa kelas V di SD N 1 Kedisan sebagai 

kelompok eksperimen dan 30 orang siswa kelas V di SD N 2 Kedisan sebagai 

kelompok kontrol. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode tes, yaitu tes obyektif dan tes uraian, kemudian dianalisis menggunakan 

statistik uji-t. Hasil penelitian menunjukan, prestasi belajar siswa yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional berada dalam kategori sedang, sedangkan 

prestasi belajar PKn siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model VCT 

berbantuan Microsoft PowerPointI berada pada kategori tinggi. Berdasarkan 

perhitungan uji-t disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan prestasi 

belajar PKn antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

VCT berbantuan media Microsoft PowerPoint dan kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. Hal ini menunjukkan ada 
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pengaruh dari model pembelajaran VCT berbantuan media Microsoft PowerPoint 

terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V Semester II di SD gugus II 

Kecamatan Tegallalang.  

 Fauzi Rizki Ananda dalam penelitiannya yang berjudul “The Effect of 

Applying Examples Non Examples Method on Student’s  Achievement in Writing 

Procedure”. This study is aimed to find out whether Examples Non Examples 

method significantly effects the students‟achievement in writing procedure text. 

This study was an experimental design. The population of the study was grade IX 

of SMP Pemda Lubuk Pakam. The classes were divided in two groups, namely 

Experimental and Control group. Experimental group was the class taught by 

applying Examples Non Examples method, while Control group was taught by 

Lecture method. In this study, writing test was used as the instrument of collecting 

the data. Both experimental and control group were asked to write procedure text 

in pre-test and post-test. The data obtained were analyzed statistically by t-test 

formula. The result got t-observed is higher than t-table (3.808 > 2.000) at the 

level significance 0.05 with the degree of freedom (df) 62. It means that the 

alternative hypothesis (Ha) is accepted and Examples non Examples method 

significantly effects students‟achievement in writing procedure text.  

 Penelitian Michael Boyle dengan judul “Teachers' reflections on 

cooperative learning: Issues of implementation”. Cooperative learning (CL) is a 

well documented pedagogical practice that promotes academic achievement and 

socialization, yet many teachers struggle with implementing it in their classes. 

This study reports on the perceptions of 10, middle-year teachers who 
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implemented cooperative learning in a unit of work across two school terms. Data 

from the interviews indicated that while the teachers had positive experiences 

with CL, a number encountered difficulties with implementing it in their 

classrooms. Issues identified included students socializing during group activities 

and not working, managing time effectively, and the preparation required. Other 

issues that the teachers identified as being important for successful group work 

included the composition of the groups, the task the group was to undertake, the 

social skills training needed, and the assessment of the learning that occurred in 

the group.  

 Hasil penelitian Xiao Fu yang berjudul “An Action Research Report on 

Applying Co-Operative Learning Techniques in an Intensive English Reading 

Class in China”. This study is to examine whether the implementation of CL in 

an intensive reading class has a positive effect on improving the passive situation 

of students, whether it helps activate their enthusiasm for and ease their anxiety of 

participation in language class activities, and whether it is helpful to their 

improvement of English proficiency. The research questions to be addressed in 

the study are: 1) what, if any, psychological changes appear to happen to students 

in a co-operative learning situation? 2) In what ways do students behave 

differently in a co-operative learning classroom? 3) What difficulties might 

teachers have in implementing co-operative learning and how can they be 

overcome? To answer these questions I conducted a 16-week action research 

project in one of my classes. The whole process of the research was divided into 

three stages with cycles of planning, implementing and reflecting on progress. 
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Classroom observation, teacher‟s diary, questionnaire and informal interview 

were used as instruments to collect data for reflection throughout the research. 

The final results show that, CL does have some positive effects on improving the 

present passive situation in my English classroom. However, there are some 

problems arising from the action research.  

 Berdasar pada penilitian-penilitian yang sudah dilakukan sebelumnya, 

penggunaan model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Diharapkan dengan 

menerapkan model Examples Non Examples dengan media  Powerpoint dapat 

mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran. 

Penilitian ini tidak sama dengan penilitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

karena penilitian yang sudah dilakukan sebelumnya hanya digunakan sebagai 

rujukan dan referensi dalam penggunaan model dan media pembelajaran 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut diatas, dapat diambil pokok pemikiran 

bahwa pembelajaran IPS kelas V di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang belum 

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

belum optimal, karena kurang maksimal dalam penggunaan media sehingga siswa 

kurang dapat memahami materi yang disampaikan. Selain itu siswa kurang 

antusias saat proses pembelajaran berlangsung, kurang bertanggungjawab atas 

tugas yang diberikan oleh guru dan kurang berkonsentrasi saat pembelajaran. 

Hasil observasi dan evaluasi pembelajaran IPS pada siswa kelas V menunjukkan 
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bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Sebanyak 25 siswa (62%) mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 

65 dan sisanya yaitu 15 siswa (38%) telah berhasil melampaui KKM. Data hasil 

belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 80, dengan rata-

rata kelas 59,04. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran IPS dengan menerapkan model Examples Non Examples 

dengan media powerpoint. Dengan menerapkan model Examples Non Examples 

dengan media powerpoint pemahaman konsep siswa lebih mendalam dan lebih 

kompleks. Siswa terlibat dalam suatu poses discovery (penemuan) yang 

mendorong siswa untuk membangun konsep secara progesif melalui pengalaman 

dari Examples Non Examples. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPS dengan 

model Examples Non Examples dengan media powerpoint diharapkan dapat 

memberikan peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi guru 

untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Kondisi Awal 

Guru:  

Guru kurang maksimal dalam penggunaan media 

Siswa: 

Siswa kurang antusias saat proses pembelajaran berlangsung, 

kurang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru, dan 

kurang berkonsentrasi saat pembelajaran. 

Hasil belajar: 

Sebanyak 62% siswa tidak tuntas dalam pembelajaran IPS 

Tindakan 

Guru menggunakan model Examples Non Examples dengan 

media powerpoint: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa 

(eksplorasi) 

2. Guru menampilkan media tayangan powerpoint (eksplorasi) 

3. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru 

(elaborasi) 

4. Guru menjelaskan materi secara singkat (eksplorasi) 

5. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa 

keberhasilan setiap siswa ditentukan oleh keberhasilan 

kelompok (eksplorasi) 

6. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa yang heterogen (eksplorasi) 

7. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok (eksplorasi) 

8. Siswa mengerjakan LKS yang telah dibagikan oleh guru 

dengan diskusi secara berkelompok (elaborasi) 

9. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok (elaborasi) 

10.Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

cemerlang (konfirmasi) 

11.Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa 

(eksplorasi) 

12.Siswa mengerjakan evaluasi (post test) yang diberikan guru 

(elaborasi) 

Kondisi Akhir 
Pembelajaran melalui model Examples Non Examples dengan 

media powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS  
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2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dirumuskan hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut : ”Dengan menggunakan model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint dalam pembelajaran IPS, 

maka keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Kota Semarang dapat meningkat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V sebanyak 40 siswa 

yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Examples 

Non Examples dengan media Powerpoint. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Examples Non 

Examples dengan media Powerpoint. 

3. Hasil belajar siswadalam pembelajaran IPS menggunakan model Examples 

Non Examples dengan media Powerpoint. 

 

3.3 PROSEDUR atau LANGKAH-LANGKAH PTK 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama. Secara garis besar ada empat tahapan dalam model 

penelitian tindakan yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan; 4) 
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refleksi, dalam (Arikunto, 2014:16). Adapun model dan penjelasan untuk masing 

- masing tahap adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Bagan Siklus Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.3.1 Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung. Dalam tahap perencanaan ini peneliti 

membuat perencanaan sebagai berikut:  

1.  Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran 

serta menentukan indikator dalam pembelajaran IPS bersama tim kolaborator. 
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2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan skenario 

pembelajaran IPS sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan 

Model Examples Non Examples berbantuan media Power Point. 

3. Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media 

berupa powerpoint yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan mengajar guru 

dan aktivitas siswa. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

Penelitian tindakan merupakan implementasi atau penerapan yang telah 

ditetapkan dalam tahap perencanaan. Selama melaksanakan tindakan, guru 

sebagai pelaksana intervensi tindakan mengacu pada program yang telah 

dipersiapkan dan disepakati bersama dengan teman sejawat.   Penelitian ini 

dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya 

yakni melaksanakan pembelajaran melalui Model Examples Non Examples 

berbantuan media Powerpoint. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dalam tiga 

siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama 

dilaksanakan pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media powerpoint. Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus 

pertama belum berhasil, maka terdapat siklus berikutnya yang langkah-

langkahnya tetap sama dengan menerapkan model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media powerpoint. Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan 
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dalam tiga siklus. Siklus I, siklus II, dan siklus III, dilaksanakan sesuai dengan 

RPP yang telah disusun. 

3.3.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 

Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru pada pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

powerpoint menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta memberikan tes 

untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi berarti “pantulan” melakukan refleksi berarti memantulkan atau 

mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi.  

Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan mengkaji ketercapaian indikator kinerja pada siklus satu. Selain itu, 

peneliti juga mengkaji kekurangan proses pembelajaran dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus satu. Kemudian tim 

kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu 

pada siklus sebelumnya. 

 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian tindakan terdiri dari empat tahapan penting yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahap dalam penelitian tindakan 
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tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus. Siklus yaitu satu putaran 

kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari 

tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah 

evaluasi (Arikunto 2014: 20). 

3.4.1 Siklus Pertama 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Mempersiapkan RPP dengan materi pertempuran mempertahankan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia yang telah disesuaikan dengan SK, KD, dan indikator 

dalam silabus dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media powerpoint. 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

c. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes tertulis. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan lembar angket respon siswa. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ini merupakan tindakan dari rencana penelitian tindakan kelas, 

sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan dalam tahapan perencanaan. 

Prosedur pelaksanaannya adalah: 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa tentang materi yang 

akan diberikan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa. 
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c. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. 

d. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

e. Guru menampilkan tayangan powerpoint. 

f. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. 

g. Melalui tayangan powerpoint, guru menjelaskan materi secara singkat. 

h. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

i. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

j. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

k. Siswa mengerjakan LKS dengan merangkum materi yang telah ditampilkan 

melalui powerpoint secara berkelompok. 

l. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

m. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

n. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. 

o. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. 

p. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran dan 

menampilkannya dalam powerpoint. 

q. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

r. Guru memberikan tindak lanjut menyampaikan  rencana pembelajaran yang 

akan datang. 
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3.4.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar 

observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta 

perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu juga 

disediakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan 

pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus pertama ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran melalui model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam proses 

pembelajaran IPS. 

3.4.1.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh peneliti meliputi : 

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

b. Melakukan evaluasi secara menyeluruh selama proses pembelajaran.  

c. Mencatat masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran.  

d. Meminta saran pada kolaborator untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya.  

e. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya.  
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3.4.2 Siklus Kedua 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I agar pelaksanaan siklus II  lebih efektif 

b. Mempersiapkan RPP dengan materi perundingan dalam mempertahankan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disesuaikan dengan SK, KD, 

dan indikator dalam silabus dengan menggunakan model pembelajaran 

Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

c. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan lembar angket respon siswa. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa tentang materi yang 

akan diberikan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa. 

c. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. 

d. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

e. Guru menampilkan tayangan powerpoint. 

f. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. 

g. Melalui tayangan powerpoint, guru menjelaskan materi secara singkat. 
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h. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

i. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

j. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

k. Siswa mengerjakan LKS dengan merangkum materi yang telah ditampilkan 

melalui powerpoint secara berkelompok. 

l. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

m. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

n. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. 

o. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. 

p. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran dan 

menampilkannya dalam powerpoint. 

q. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

r. Guru memberikan tindak lanjut menyampaikan  rencana pembelajaran yang 

akan datang. 

3.4.2.3 Observasi 

Seperti pada siklus pertama, selama penelitian berlangsung peneliti 

bersama kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil 

pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 
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pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 

guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus kedua ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran melalui model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam proses 

pembelajaran IPS. 

3.4.2.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh peneliti meliputi : 

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

b. Melakukan evaluasi secara menyeluruh selama proses pembelajaran.  

c. Mencatat masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran.  

d. Meminta saran pada kolaborator untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya.  

e. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.4.3 Siklus Ketiga 

3.4.3.1 Perencanaan 

a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I dan siklus II agar pelaksanaan siklus II  

lebih efektif 
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b. Mempersiapkan RPP dengan materi menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disesuaikan 

dengan SK, KD, dan indikator dalam silabus dengan menggunakan model 

pembelajaran Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

c. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan lembar angket respon siswa. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa tentang materi yang 

akan diberikan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa. 

c. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. 

d. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

e. Guru menampilkan tayangan powerpoint. 

f. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. 

g. Melalui tayangan powerpoint, guru menjelaskan materi secara singkat. 

h. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 
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i. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

j. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

k. Siswa mengerjakan LKS dengan merangkum materi yang telah ditampilkan 

melalui powerpoint secara berkelompok. 

l. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

m. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

n. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. 

o. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. 

p. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran dan 

menampilkannya dalam powerpoint. 

q. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

r. Guru memberikan tindak lanjut menyampaikan  rencana pembelajaran yang 

akan datang. 

3.4.3.3 Observasi 

Seperti pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung 

peneliti bersama kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah 

laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 
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guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus ketiga ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran melalui model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam proses 

pembelajaran IPS. 

3.4.3.4 Refleksi 

Pada siklus ketiga, refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kualitas pembelajaran pada pembelajaran IPS, dan mengetahui perubahan tingkah 

laku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksi mengetahui 

peningkatan keefektifan penggunaan model Examples Non Examples dengan 

media powerpoint. Jika pada siklus ketiga penggunaan model Examples Non 

Examples dengan media powerpoint sudah efektif, maka penelitian dihentikan. 

 

3.5 DATA dan TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Sumber data siswa yang digunakan adalah siswa kelas V SDN Tambakaji 

03 Kota Semarang yang berjumlah 40 siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-laki 

dan 20 siswa perempuan. Hasil pengamatan diperoleh berdasarkan hasil observasi 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS melalui lembar observasi aktivitas 
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siswa. Hasil belajar siswa diperoleh melalui tes tertulis pada kegiatan akhir 

pembelajaran pada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga.   

3.5.1.2 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas guru selama 

pembelajaran dengan model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

powerpoint. 

3.5.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data nilai hasil belajar siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Kota Semarang dan foto selama kegiatan pembelajaran.  

3.5.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berlangsung berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan nilai hasil belajar siswa yang dianalisis secara 

teknik analisis statistik deskriptif (Arikunto, 2014:131). Teknik analisis statistik 

deskriptif dilakukan dengan menentukan mean, median, modus, nilai terendah, 

nilai tertinggi, dan ketuntasan belajar baik secara individual maupun klasikal yang 

ditampilkan dalam bentuk presentase.  

Data kuantitatif didapatkan dari perolehan hasil belajar yang diperoleh 

siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang yang diambil selama 
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pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Examples Non Examples dengan  

menggunakan media powerpoint. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi selama tindakan 

berlangsung dengan format lembar observasi berupa keterampilan guru dalam 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran di kelas. Data 

kualitatif diwujudkan dengan kriteria dengar skor 1 sampai dengan 4 yang 

dilakukan melalui proses belajar yang dikategorikan menjadi sangat baik, baik, 

cukup dan kurang. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode nontes dan tes. 

3.5.3.1 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

yaitu: 

1.  Observasi 

Observasi yang disebut pula dengan pengamatan merupakan kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap denan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap (Arikunto, 2014: 199). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk  menggambarkan aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran 

Examples Non Examples dengan media powerpoint. Sasaran dalam observasi ini 
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adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi (pengamatan) 

yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPS. 

2.  Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru untuk mendeskripsikan tentang 

keaktifan belajar siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan 

model pembelajaran Examples Non Examples dengan media powerpoint. Catatan 

lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan 

sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. Dalam penelitian  ini catatan 

lapangan berisi catatan guru mengenai semua hal yang terjadi pada awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dalam membuat catatan lapangan  yang 

diperhatikan adalah keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan 

aktivitaas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di 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). Metode dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model Examples Non Examples 

dengan media powerpoint. 

4.  Angket  

Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau 

informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal yang dilaksanakan secara 
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tertulis. Angket terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang memerlukan 

jawaban tertulis. Pertanyaan ada dua macam: (1) terbuka, dan (2) tertutup. 

Pertanyaan harus diungkapkan dengan cermat, jelas, dan tidak taksa (bermakna 

ganda) (Muslich,2011: 62). 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan 

model Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

3.5.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti ,2008: 4.3). Dalam penelitian 

ini, tes dilakukan pada setiap akhir pertemuan berupa tes tertulis. Tes 

dilaksanakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data hasil belajar 

pembelajaran IPS melalui model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint. 

 

3.6 TEKNIK ANALISA DATA 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

kualitatif digunakan untuk menggambarkan keterlaksanaan rencana tindakan, 

menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dan mendeskripsikan peran aktif 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis pencapaian belajar atau prestasi belajar siswa. 
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3.6.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif merupakan data hasil belajar kognitif siswa yang 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata, 

median, skor terendah dan skor tertinggi. Data kuantitatif akan disajikan dalam 

bentuk persentase.  

3.6.1.1 Mean 

Menurut Sugiyono (2011:49) mean merupakan teknik penjelasan 

kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Hal itu 

dapat dirumuskan seperti rumus berikut: 

Me = 
   

 
 

Keterangan: 

Me = mean (rata-rata) 

∑ = Epsilon (baca jumlah) 

xi = nilai x ke i sampai ke n 

N = Jumlah individu 

3.6.1.2 Median 

Median adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai 

yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. 

 

Keterangan : 

Md = Median 

Md= b + p│

1

2
n−F

𝑓
│ 
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b = batas bawah, dimana median akan terletak 

n = banyak data/jumlah sampel 

p = panjang kelas interval 

F = Jumlah semua frekuensi sebelum Kelas median 

f = Frekuensi Kelas median 

3.6.1.3 Modus 

Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

yang sering muncul dalam kelompok tersebut. 

 

 

Keterangan : 

Mo = Modus 

b = batas klas interfal dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang klas interfal 

b1 = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interfal terbanyak) 

dikurangi kelas interfal terdekat sebelumnya 

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi klas interfal berikutnya. 

3.6.1.4 Persentase Ketuntasan Belajar 

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 107) keberhasilan proses mengajar itu 

dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Istimewa/ maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

Mo = b + p │
𝑏1

𝑏1+𝑏2
│ 
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b. Baik sekali/ optimal apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

c. Baik/ minimal  apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 75% 

saja dikuasai oleh siswa. 

d. Kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa. 

Berdasarkan tingkatan keberhasilan tersebut, Djamarah dan Zain (2006: 

108) menyebutkan bahwa: 

a. apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar 

atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan maksimal, 

maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan 

yang baru; 

b. apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (di bawah taraf minimal), 

maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan 

(remedial). 

Sedangkan Aqib (2010: 205) menyebutkan rumus untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar: 

 

P = 
         n    n           

      
 x 100 % 

(Aqib, 2010: 205) 
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Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Belajar Siswa 

Kriteria Tuntas 

Kualifikasi 

Individual  Klasikal 

≥ 65 ≥ 75 % Tuntas 

< 65  < 75 % Tidak tuntas 

(Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran IPS 

SDN Tambakaji 03 Kota Semarang) 

 

3.6.2 Data Kualitatif 

 Data kualitatif berupa data hasil pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Examples 

Non Examples dengan media powerpoint. Data ini dianalisis dengan analisa 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  kualitatif yaitu dengan memberikan 

predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang) kepada variabel yang diteliti sesuai 

dengan kondisi sebenarnya (Arikunto,2014: 268). Data kualitatif dipaparkan 

dalam kalimat yang dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrument 

pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan  aktivitas siswa.  
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Pedoman penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati 

dapat dihitung dengan menentukan skor dalam 4 kriteria. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

a. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

b. Menentukan median 

Median = 
             +            

2
 

(Poerwanti, 2008: 6.9) 

c. Menghitung jarak interval 

                     
              −             

                     
 

 

d. Membagi rentan skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Jumlah Skor 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)) Cukup (C) 

k s.d (k+i) Kurang (K) 

 

(Widoyoko, 2014:110) 
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Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Indikator keterampilan guru 

 

Skor yang diperoleh Kategori 

>29,25 s.d 36 Sangat Baik (A) 

>22,5 s.d 29,25 Baik (B) 

>15,75 s.d  22,5 Cukup (C) 

9 s.d 15,75 Kurang (D) 

 

Tabel 3.4 

Kriteria ketuntasan Indikator Aktivitas Siswa 

 

Skor yang diperoleh Kategori 

>29,25 s.d 36 Sangat Baik (A) 

>22,5 s.d 29,25 Baik (B) 

>15,75 s.d 22,5 Cukup (C) 

9 s.d 15,75 Kurang (D) 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran dengan model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V 

SDN Tambakaji 03 Kota Semarang, dengan indikator keberhasilan sebagai 

berikut : 

1. Ketrampilan guru pada muatan pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

Examples Non Examples berbantuan media powerpoint meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik (>22,5 s.d 29,25). 
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2. Aktivitas siswa pada muatan pembelajaran IPS melalui model Examples Non 

Examples berbantuan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (>22,5 s.d 29,25). 

3. Hasil belajar siswa pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

Examples Non Examples dengan media powerpoint meningkat dengan 

ketuntasan belajar  ≥ 65 dan ketuntasan belajar klasikal sekurang-kurangnya 

sebesar 75%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penilitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS yang terdiri dari keterampilan guru, aktifitas siswa, dan hasil 

belajar dengan rincian sebagai berikut: 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Examples Non 

Examples dengan media powerpoint dengan indikator keterampilan guru yaitu 

membuka pembelajaran, memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir 

siswa, menampilkan media, menjelaskan materi pembelajaran, membentuk 

kelompok diskusi, melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi 

keberhasilan individu, membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui 

diskusi kelompok, memberikan penghargaan pada siswa yang telah 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, memberikan kesimpulan, evaluasi, 

dan menutup pembelajaran pada siklus I memperoleh skor sebesar 26 dengan 

kriteria baik, pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 30 dengan kriteria sangat 

baik. Pada siklus II kriteria keterampilan guru sudah sangat baik namun masih ada 

beberapa indikator kenterampilan guru yang belum terlaksana sehingga 

dilanjutkan siklus berikutnya. Pada siklus III kembali terjadi peningkatan menjadi 

34 dengan kriteria sangat baik. Indikator keberhasilan pada keterampilan guru 

telah tercapai yaitu sekurang-kurangnya baik (>22,5 s.d 29,25). 
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Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Examples Non 

Examples dengan media powerpoint dengan indikator aktifitas siswa yaitu 

mengamati guru saat membuka pelajaran, menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, mengamati media yang ditampilkan, mendengarkan dan menyimak 

penjelasan materi dari guru, berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat 

guru, melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, mengerjakan tugas yang 

diberikan guru secara berkelompok, mempresentasikan hasil diskusi ke depan 

kelas, menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi pada siklus I 

memperoleh skor sebesar 25,3 dengan kriteria baik, pada siklus II terjadi 

peningkatan menjadi 28,6 dengan kriteria baik, dan pada siklus III kembali terjadi 

peningkatan menjadi 31,05 dengan kriteria sangat baik. Indikator keberhasilan 

pada keterampilan guru telah tercapai yaitu sekurang-kurangnya baik (>22,5 s.d 

29,25). 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Examples Non 

Examples dengan media powerpoint ranah kognitif pada siklus I persentase 

ketuntasan belajar yang dicapai adalah 54% atau 20 siswa dan siswa yang belum 

mengalami ketuntasan belajar sebesar 46% atau 17 siswa. Pada siklus II terjadi 

peningkatan pada pencapaian ketuntasan belajar menjadi 67% atau 26 siswa dan 

33% atau 13 siswa masih belum tuntas belajar. Pada siklus III persentase 

ketuntasan belajar  kembali meningkat menjadi 80% atau 32 siswa dan persentase 

ketidaktuntasan belajar sebesar 20% atau 8 siswa. Indikator keberhasilan pada 

keterampilan guru telah tercapai yaitu sebanyak 75% siswa mengalami ketuntasan 

belajar individual ≥ 65. Pada ranah afektif ketercapaian karakter siswa pada ada 
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siklus I rata-rata skor yang diperoleh adalah 9,76 dengan kriteria sangat baik. Pada 

siklus II meningkat menjadi 10,77 dengan kriteria sangat baik. Selanjutnya pada 

siklus III juga mengalami peningkatan menjadi 11,27 dengan kriteria sangat baik. 

 Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Examples Non Examples 

dengan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPS melalui 

penerapan model Examples Non Examples dengan media powerpoint pada siswa 

kelas V SDN Tambakaji 03 Kota Semarang, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

1) Dalam melaksanakan pembelajaran IPS, sebaiknya guru dapat lebih kreatif 

dalam mengembangkan model yang sesuai dengan materi yang akan dibahas 

agar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Guru sebaiknya lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan media agar 

siswa antusias mengikuti pembelajaran dan lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan guru. 

3) Untuk meningktkan aktifitas siswa hendaknya guru menerapkan model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint. 

b. Bagi Siswa 
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1) Siswa hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran dan merespon guru saat 

penjelasan materi agar tercipta interaksi yang baik antara guru dan siswa. 

2) Siswa hendaknya dapat mendisiplinkan diri dselama pembelajaran berlangsung 

dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya meningkatkan komunikasi dengan guru agar dapat 

bekerjasama meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengadaan fasilitas dan 

sarana prasarana yang mendukung terciptanya pembelajaran yang optimal. 

Dengam meningkatnya kualitas pembelajaran, sekolah juga akan mengalami 

peningkatan kualitas dan dapat membantu peningkatan akreditasi sekolah. 

d. Bagi UPTD 

 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat mengambil kebijakan bahwa 

penerapan model Examples Non Examples dengan media powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Peningkatan kualitas pembelajaran juga 

akan meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat membantu UPTD dalam 

menilai dan menganalisa pendidikan. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL:  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model  

Examples Non Examples dengan media powerpoint di SDN Tambakaji 03 

Kota Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam mengelola 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Examples Non 

Examples dengan 

media powerpoint 

1) Membuka pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2) Memberikan pertanyaan 

untuk menuntun proses 

berpikir (Keterampilan 

bertanya)  

3) Menampilkan media 

(Keterampilan mengada-

kan variasi) 

4) Menjelaskan materi 

pembelajaran (Keteram-

pilan  menjelaskan) 

5) Membentuk kelompok 

diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 

6) Melakukan pendekatan 

pada siswa agar bekerja-

sama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

7) Membimbing siswa bela-

jar secara berkelompok 

 Guru kelas 

V 

 Foto 

 Catatan 

Lapangan 

 

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

Lapangan 

 

 

Lampiran 1 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

melalui diskusi kelom-

pok (Keterampilan dis-

kusi kelompok kecil) 

8) Memberikan  pengharga-

an pada siswa yang telah 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

(Keterampilan memberi 

penguatan) 

9) Memberikan kesimpu-

lan, evaluasi, dan menu-

tup pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pembelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Examples Non 

Examples dengan 

media powerpoint  

1) Mengamati guru saat 

membuka pelajaran 

(Aktivitas mendengarkan 

dan aktivitas mental) 

2) Menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

3) Mengamati media yang 

ditampilkan (Aktivitas 

visual) 

4) Mendengarkan dan 

menyimak penjelasan 

materi dari guru 

(Aktivitas 

mendengarkan) 

 Siswa 

kelas V 

 Foto 

 Catatan 

Lapangan 

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

Lapangan 

 Angket 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

5) Berkelompok sesuai 

pengelompokan yang 

dibuat guru (Aktivitas 

motor) 

6) Melaksanakan diskusi 

kelompok (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

mental) 

7) Mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas menulis dan 

aktivitas mental) 

8) Mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas 

(Aktivitas lisan dan 

aktivitas emosional) 

9) Menyimpulkan materi 

bersama guru dan 

mengerjakan evaluasi 

(Aktivitas mental dan 

aktivitas menulis) 

3. Hasil belajar siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Examples Non 

Examples dengan 

media powerpoint 

1) Menyebutkan pertempu-

ran-pertempuran dalam 

mempertahankan kemer-

dekaan Indonesia 

2) Menjelaskan penyebab 

pertempuran-pertempu-

ran dalam mempertahan-

kan kemerdekaan Indo-

 Siswa 

kelas V 

 Tes tertulis/ 

tes pilihan 

ganda dan 

uraian 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

nesia 

3) Menyebutkan usaha-usa-

ha lain dalam memperta-

hankan kemerdekaan In-

donesia 

4) Menjelaskan perunding-

an-perundingan dalam 

mempertahankan kemer-

dekaan Indonesia 

5) Menyebutkan bangunan-

bangunan bersejarah un-

tuk menghargai jasa to-

koh-tokoh dalam mem-

pertahankan kemerdeka-

an Indonesia 

6) Menjelaskan perilaku 

menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam memperta-

hankan kemerdekaan 

Indonesia 
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PEDOMAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR KETERAMPILAN 

GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES NON 

EXAMPLES DENGAN MEDIA POWERPOINT  

Langkah menggunakan 

model Examples Non 

Examples dengan media 

powerpoint (kegiatan 

guru) 

Keterampilan guru 

Indikator keterampilan guru 

dalam mengajar melalui 

model Examples Non 

Examples dengan media 

powerpoint 

1) Guru menyampaikan 

topik dan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

2) Guru menyajikan 

materi sebagai peng-

antar. 

3) Guru menampilkan 

gambar dan video 

melalui LCD yang 

berkaitan dengan 

materi memperta-

hankan kemerdekaan 

Indonesia.  

4) Guru membentuk 

kelompok siswa 

yang anggotanya 4-5 

orang. 

5) Guru meminta ma-

sing-masing kelom-

pok untuk membuat 

rangkuman berdasar-

1) Keterampilan mem-

buka pembelajaran 

2) Keterampilan berta-

nya 

3) Keterampilan  menje-

laskan 

4) Keterampilan  meng-

gunakan variasi 

5) Keterampilan mem-

beri penguatan 

6) Keterampilan menge-

lola kelas 

7) Keterampilan menga-

jar kelompok kecil 

dan perorangan 

8) Keterampilan mem-

bimbing diskusi ke-

lompok kecil 

9) Keterampilan mem-

buka pembelajaran 

 

1) Membuka pembelaja-

ran (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2) Memberikan pertanya-

an untuk menuntun 

proses berpikir 

(Keterampilan 

bertanya)  

3) Menampilkan media 

(Keterampilan meng-

adakan variasi) 

4) Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  menje-

laskan) 

5) Membentuk kelompok 

diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 

6) Melakukan pendekatan 

pada siswa agar beker-

jasama demi keberha-

silan individu 

Lampiran 2 
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Langkah menggunakan 

model Examples Non 

Examples dengan media 

powerpoint (kegiatan 

guru) 

Keterampilan guru 

Indikator keterampilan guru 

dalam mengajar melalui 

model Examples Non 

Examples dengan media 

powerpoint 

kan gambar yang di-

tayangkan. 

6) Guru meminta salah 

satu kelompok mem-

presentasikan hasil 

rangkumannya dan 

mempersilahkan ke-

lompok lain sebagai 

penyangga dan pe-

nanya. 

7) Guru memandu 

jalannya diskusi dan 

memberi penguatan 

pada akhir diskusi. 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan per-orangan) 

7) Membimbing siswa 

belajar secara berke-

lompok melalui disku-

si kelompok 

(Keterampilan diskusi 

kelompok kecil) 

8) Memberikan  penghar-

gaan pada siswa yang 

telah mempresentasi-

kan hasil kerja kelom-

poknya (Keterampilan 

memberi penguatan) 

9) Memberikan kesimpu-

lan, evaluasi, dan me-

nutup pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup pembelaja-

ran) 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

Siklus............... 

Nama Guru  : ………………… 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Konsep  : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : ………………………………………… 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 10 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Membuka pembe-

lajaran 

 (Keterampilan 

membuka pelaja-

1. Membimbing siswa untuk ber-

do‟a bersama dan melakukan 

presensi 

  

2. Melakukan apersepsi 
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ran) 3. Mengemukakan tujuan pembe-

lajaran 

 

4. Memberikan motivasi 
 

2. Memberikan perta-

nyaan untuk me-

nuntun proses ber-

pikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 

  

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

 

3. Menampilkan 

media 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan media tayangan 

powerpoint  

  

2. Menampilkan media tayangan 

powerpoint 

 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan dan mengamati 

media tayangan powerpoint 

 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media tayangan powerpoint 

 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 

  

2. Menyajikan materi dalam media 

tayangan powerpoint 

 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media tayangan 

powerpoint 

 

4. Menyampaikan materi dengan  
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kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

  

2. Pengelompokan secara 

heterogen 

 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 

 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

  

2. Berkeliling mengamati kegiatan 

siswa dalam berdiskusi 

kelompok 

 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam 

penyelesaian tugas melalui 

diskusi 

 

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerja sesuai 

pembagian tugas 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok 

1. Menanyakan apakah ada 

kesulitan yang dialami selama 

diskusi 

  

2. Memberikan penjelasan terkait 

prosedur pengerjaan tugas 
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(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 

 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan tugas 

 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjakelompoknya secara jelas 

dan benar 

  

2. Memberikan pujian kepada 

kelompok yang berprestasi 

 

3. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

yang telah dilakukan 

 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 

  

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 

 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

 

Jumlah skor  

Jumlah skor = …………………… Kategori…………………….. 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Semarang,.............................2015 

Observer, 

 

 

 

      (...………………………….......) 
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PEDOMAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES NON 

EXAMPLES DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Langkah menggunakan 

model Examples Non 

Examples dengan media 

powerpoint (kegiatan 

siswa) 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran  

melalui model Examples 

Non Examples dengan 

media powerpoint 

1.) Siswa memperhati-

kan penjelasan dari 

guru. 

2.) Siswa menganalisis 

gambar dan video 

yang ditampilkan. 

3.) Siswa berkelompok 

sesuai arahan dari 

guru. 

4.) Siswa beserta kelom-

poknya membuat 

rangkuman berdasar-

kan gambar yang te-

lah dianalisis. 

5.) Siswa beserta ke-

lompok mempre-

sentasikan hasil 

rangkumannya. 

6.) Siswa menyim-

pulkan materi yang 

telah didiskusikan 

bersama. 

1) Aktivitas visual 

(visual activities), 

seperti  membaca, 

memerhatikan gam-

bar demonstrasi, 

percobaan, pekerja-

an orang lain. 

2) Aktivitas lisan (oral 

activities), seperti  

menyatakan, meru-

muskan, bertanya, 

memberi saran, 

mengeluarkan pen-

dapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, 

instrupsi. 

3) Aktivitas mende-

ngarkan (listening 

activities), seperti 

mendengarkan  

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

1) Mengamati guru saat 

membuka pelajaran 

(Aktivitas 

mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

2) Menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh 

guru (Aktivitas 

mental) 

3) Mengamati media 

yang ditampilkan 

(Aktivitas visual) 

4) Mendengarkan dan 

menyimak penjelasan 

materi dari guru 

(Aktivitas 

mendengarkan) 

5) Berkelompok sesuai 

pengelompokan yang 

dibuat guru (Aktivitas 

motor) 

6) Melaksanakan diskusi 

Lampiran 4 
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Langkah menggunakan 

model Examples Non 

Examples dengan media 

powerpoint (kegiatan 

siswa) 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran  

melalui model Examples 

Non Examples dengan 

media powerpoint 

pidato. 

4) Aktivitas menulis 

(writing activities), 

seperti misalnya 

menulis cerita, ka-

rangan, laporan, 

angket, menyalin, 

mengerjakan tes. 

5) Aktivitas mental 

(mental activities), 

seperti  menangga-

pi, mengingat, me-

mecahkan soal, 

menganalisis, 

melihat hubungan, 

mengambil keputu-

san. 

6) Aktivitas emosional 

(emotion activities) 

,seperti  menaruh 

minat, merasa bo-

san, gembira, berse-

mangat, bergairah, 

berani, tenang, gu-

gup. 

kelompok (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

mental) 

7) Mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh 

guru (Aktivitas 

menulis dan aktivitas 

mental) 

8) Mempresentasikan 

hasil diskusi ke depan 

kelas (Aktivitas lisan 

dan aktivitas 

emosional) 

9) Menyimpulkan materi 

bersama guru dan 

mengerjakan evaluasi 

(Aktivitas mental dan 

aktivitas menulis) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

Siklus.... 

Nama Siswa  : ………………… 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : VB/  

Konsep  : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : ………………………………………… 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 10 indikator aktivitas siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Mengamati guru 

saat membuka 

pelajaran (Aktivitas 

mendengarkan dan 

1. Siswa kondusif dan duduk di 

tempat duduknya sendiri 

  

2. Siswa memperhatikan apersepsi 

dari guru 
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aktivitas mental) 3. Siswa memperhatikan motivasi 

dari guru 

 

4. Siswa mengamati penjelasan 

tujuan pembelajaran 

 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

1. Menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

  

2. Inisiatif menjawab pertanyaan 

tanpa ditunjuk oleh guru 

 

3. Menggunakan waktu yang 

cukup singkat untuk berpikir 

menjawab pertanyaan 

 

4. Berinteraksi dengan guru  

3. Mengamati media 

yang ditampilkan 

(Aktivitas visual) 

1. Siswa memperhatikan guru saat 

menyiapkan media berupa taya-

ngan powerpoint 

  

2. Siswa kondusif dalam memper-

hatikan tayangan powerpoint 

 

3. Siswa memperhatikan tayangan 

powerpoint 

 

4. Siswa mengamati tayangan po-

werpoint sambil mencatat hal-

hal penting 

 

4. Mendengarkan dan 

menyimak 

penjelasan materi 

dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

1. Memperhatikan penjelasan 

materi sesuai dengan indikator 

  

2. Antusias terhadap materi dalam 

media tayangan powerpoint 

 

3. Memahami materi dengan jelas   

4. Menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi dalam 

media tayangan powerpoint 
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5. Berkelompok 

sesuai 

pengelompokan 

yang dibuat guru 

(Aktivitas motor) 

1. Siswa kondusif dalam 

pembentukan kelompok 

  

2. Siswa berkelompok sesuai 

kelompok yang telah ditentukan 

 

3. Siswa duduk pada kelompoknya  

4. Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya 

 

6. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

(Aktivitas lisan) 

1. Siswa bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

  

2. Siswa berdiskusi kelompok 

untuk menyelesaikan tugas 

 

3. Siswa berkontribusi dalam 

diskusi 

 

4. Siswa dengan segera 

menyelesaikan tugas kelompok 

 

7. Mengerjakan tugas 

yang diberikan 

guru secara 

berkelompok 

(Aktivitas mental) 

1. Mengerjakan tugas sesuai 

perintah guru 

  

2. Mengemukakan kesulitan yang 

dialami selama diskusi kepada 

guru 

 

3. Mengatasi kesulitan bersama 

kelompok dan bantuan guru 

 

4. Siswa berpartisipasi menyam-

paikan pendapat di dalam ke-

lompok 

 

8. Mempresentasikan 

hasil diskusi ke 

depan kelas 

(Aktivitas lisan dan 

1. Mempresentasikan hasil diskusi 

dengan percaya diri 

  

2. Mempresentasikan hasil diskusi 

dengan suara yang lantang 
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aktivitas 

emosional) 

3. Mempresentasikan hasil diskusi 

dengan kalimat yang jelas dan 

mudah dipahami 

 

4. Menanggapi pertanyaan dan 

pendapat dari kelompok lain  

 

9. Menyimpulkan 

materi bersama 

guru dan 

Mengerjakan 

evaluasi (Aktivitas 

mental) 

1. Menyebutkan kepada guru hal-

hal yang masih belum dipahami 

  

2. Memperhatikan guru 

mengulangi kembali hal-hal 

yang belum dipahami  

 

3. Mengerjakan evaluasi  

4. Menerima pekerjaan rumah dari 

guru dan berdo‟a bersama 

 

Jumlah skor  

Jumlah skor = …………………… Kategori…………………….. 

 
Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Aktivitas Siswa  

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

Semarang,.............................2015 

Observer, 

 

 

 

(...………………………….......) 
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Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

Pertemuan...........Siklus............... 

Nama Siswa  : ………………… 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Konsep  : Mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : ………………………………………… 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 3 indikator karakter siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 10) 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Kerjasama 1. Melaksanakan tugas secara 

kompak 

  

2. Melakasanakan tugas sesuai 

pembagian 

 

3. Berontribusi dalam diskusi 

kelompok 
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4. Saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas 

 

2. Bertanggung jawab 1. Mengerjakan tugas sesuai 

perintah 

  

2. Melaksanakan pembagian tugas 

di dalam kelompok 

 

3. Semua anggota kelompok 

berpartisipasi dalam 

menyelesaikan tugas 

 

4. Mempresentasikan hasil diskusi  

3. Disiplin 1. Masuk ke ruang kelas tepat 

waktu 

  

2. Membawa perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

3. Menyelesaikan tugas sesuai 

waktu yang telah ditentukan 

 

4. Duduk di kelompok masing-

masing 

 

Jumlah skor  

Jumlah skor = …………………… Kategori…………………….. 

Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  12 

Skor terendah (R) :  3 

Tabel Karakter Siswa  

Kriteria karakter siswa Kategori Nilai 

>9,75 s.d 12 Sangat baik A 

>7,5  s.d 9,75 Baik B 

>5,25 s.d 7,5 Cukup C 

3 s.d 5,25 Kurang D 
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DAFTAR PERTANYAAN ANGKET RESPON SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES 

DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 
Nama Siswa  :  

Nama SD   : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas   : V 

Hari/Tanggal  : ........... 

 
Petunjuk: 

1. Bacalah 5 pertanyaan dengan teliti! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Ya” jika pertanyaan sesuai dengan 

keadaan yang dialami atau dirasakan! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Tidak” jika pertanyaan tidak sesuai 

dengan keadaan yang dialami atau dirasakan! 

 

No. Pertanyaan 
Siswa 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan kegiatan belajar hari ini?   

2. 
Apakah kamu bisa memahami materi pelajaran IPS 

dengan lebih mudah? 

  

3. 
Apakah tulisan, gambar, suara dan video yang 

ditayangkan dalam kegiatan pembelajaran tadi menarik? 

  

4. Apakah kamu senang dengan cara bapak mengajar? 
  

5. 

Apakah kamu mengalami kesulitan selama pembelajaran 

IPS dengan model pembelajaran seperti tadi? Jika ya, 

kesulitan apa saja yang kalian alami? 

  

 
Alasan : 

............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES 

NON EXAMPLES DENGAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS 

V SDN TAMBAKAJI 03 Kota Semarang 

Siklus   : 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint! 

Catatan : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

    Observer 

 

( . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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RENCANA 

PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

(RPP)
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PENGGALAN SILABUS 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester   : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

  kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indikator Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Bentuk 

Soal 

Jenis 

Tes 
Instrumen 

2.4.1 Menyebutkan 

pertempuran-

pertempuran 

dalam mem-

pertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan 

penyebab per-

1. Pertempuran-

pertempuran 

dalam memper-

tahankan kemer-

dekaan Indone-

sia. 

1. Siswa memper-

hatikan penje-

lasan guru. 

2. Siswa menga-

mati tayangan 

powerpoint yang 

ditampilkan oleh 

guru 

3. Siswa mengerja-

Pilihan 

Ganda  

Uraian 

 

 

Lisan 

Tertulis 

Lembar So-

al Evaluasi 

3 x 35 menit a. Susilaningsih, Endang 

dan Limbong, Linda 

S.2008. Ilmu Pengeta-

huan Sosial 5: Untuk 

SD/MI kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departe-

men Pendidikan 

Nasional 

b. Sutrisno, Warsito, dan 
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tempuran-per-

tempuran da-

lam memperta-

hankan kemer-

dekaan Indo-

nesia 

 

kan LKS yang 

telah dibagikan 

oleh guru de-

ngan diskusi se-

cara berkelom-

pok. 

4. Siswa mempre-

sentasikan hasil 

pekerjaan ke-

lompok. 

5. Siswa mengerja-

kan evaluasi 

yang diberikan 

guru. 

 

Sadikun. 2009. 

Mengenal Lingkung-

an Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD & MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

c. Dwi Ari Listyani, T. 

Suparman, 

Padmawati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: Untuk SD/MI 

kelas IV. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I 

Sekolah  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas   : V (Lima) 

Mata Pelajaran  : IPS 

Semester  : II (dua) 

Alokasi Waktu  : 3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

Hari/ tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetesi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

C. Indikator 

2.4.1 Menyebutkan pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan penyebab pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati tayangan powerpoint siswa dapat menyebutkan pertempuran-

pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan penyebab pertempuran-

pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin 
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E. Materi Pokok 

1. Pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

F. Alokasi Waktu 

3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Examples Non Examples 

Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan 

 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa “Kapan 

Indonesia merdeka, bagaimana sikap kalian jika Indonesia yang sudah merdeka 

kembali dijajah oleh bangsa lain?. Hari ini kita akan mempelajari tentang 

pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia.”. 

(eksplorasi) 

b. Guru menjelaskan rincian materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. (eksplorasi) 

c. Guru memotivasi siswa. (eksplorasi) 

2. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

a. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. (eksplorasi) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. (elaborasi) 

c. Guru menampilkan tayangan powerpoint. (eksplorasi) 

d. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. (elaborasi) 

e. Melalui tayangan powerpoint, guru menjelaskan materi secara singkat. 

(eksplorasi) 

f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. (eksplorasi) 

g. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. (elaborasi) 
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h. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. (eksplorasi) 

i. Siswa mengerjakan LKS sesuai materi yang telah ditampilkan melalui 

powerpoint secara berkelompok. (elaborasi) 

j. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. (eksplorasi) 

k. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. (elaborasi) 

l. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan 

presentasi. (konfirmasi) 

m. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. (konfirmasi) 

3. Kegiatan akhir (± 15 menit) 

a. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa. (eksplorasi) 

b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. (elaborasi) 

c. Guru memberitahukan materi yang akan dibahas pertemuan berikutnya. 

(konfirmasi)  

 

I.  Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran: 

a. LCD, 

b. Laptop, 

c. Powerpoint 

d. Speaker 

2. Sumber Belajar 

a. Susilaningsih, Endang dan Limbong, Linda S. 2008. Ilmu Pengeta-huan 

Sosial 5: Untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departe-men 

Pendidikan Nasional 

b. Sutrisno, Warsito, dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkung-an Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD & MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 

c. Dwi Ari Listyani, T. Suparman, Padmawati. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional 
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J. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : tes lisan saat pembelajaran 

b. Tes akhir : tes tertulis di akhir pembelajaran 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan : tanya jawab 

b. Tes tertulis : Lembar kerja siswa dan lembar evaluasi 

3. Bentuk Soal 

a. Pertanyaan lisan 

b. Pilihan ganda 

c. Uraian 

 

 

       Semarang, 24 Maret 2015 

Kolaborator      Peneliti 

 

 

 

Suhartati, S. Pd.     Bayu Putra Pratama 
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MATERI AJAR 

 

Pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan 

 Setelah Jepang menyerah, Sekutu masuk Indonesia untuk mengambil alih 

kekuasaan. Pasukan Sekutu diboncengi Belanda. Belanda ingin menguasai Indonesia 

lagi. Rakyat Indonesia tidak senang Belanda kembali ke bumi pertiwi. Terjadilah 

pertempuran-pertempuran. Pertempuran terjadi di Surabaya, Ambarawa, Bandung, 

Palembang, Bali, Medan, dan kota-kota lainnya. 

a. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya 

 Tentara Sekutu mendarat untuk pertama kali di Surabaya pada tanggal 25 

Oktober 1945. Komandan pasukan Sekutu yang mendarat di Surabaya adalah Brigjen 

A.W.S Mallaby. Tentara Sekutu bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan 

interniran (tawanan perang). Awalnya, pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut 

kedatangan tentara Sekutu tersebut dengan tangan terbuka. Namun, Sekutu 

mengabaikan uluran tangan tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Sekutu menyerbu 

penjara Kalisosok. Mereka berhasil membebaskan Kolonel Huiyer. Kolonel Huiyer 

ialah seorang perwira angkatan laut Belanda yang ditawan Jepang.  

 Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya 

diserang oleh rakyat Indonesia. Dalam berbagai serangan itu, pasukan Sekutu terjepit. 

Pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah 

dikuasai Sekutu. Komandan Sekutu menghubungi Presiden Sukarno untuk 

menyelamatkan pasukan Inggris dari bahaya kehancuran. Presiden Sukarno bersama 

Moh. Hatta, Amir Syarifudin, dan Jenderal D.C. Hawthorn tiba di Surabaya untuk 

menenangkan keadaan. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1945 dicapai kesepakatan 

untuk menghentikan tembak-menembak.  

 Namun, pada sore harinya terjadi pertempuran di gedung Bank International, 

tepatnya di Jembatan Merah. Dalam peristiwa itu, Brigjen Mallaby tewas. Menanggapi 

peristiwa ini, pada tanggal 9 November 1945, pimpinan Sekutu di Surabaya 

mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah: “Semua pemimpin dan orang-orang 

Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat 
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yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Batas 

waktu ultimatum tersebut adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Jika sampai 

batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari darat, 

laut, dan udara”. Batas waktu itu tidak diindahkan rakyat Surabaya. Oleh karena itu, 

pecahlah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Tentara Sekutu 

berjumlah kira-kira 10 sampai 15 ribu orang. Mereka terdiri dari pasukan darat, laut, 

dan udara. Pasukan Sekutu ini merupakan gabungan dari tentara Gurkha, Inggris, dan 

Belanda. 

 Dalam pertempuran yang berjalan sampai awal bulan Desember 1945 itu telah 

gugur beribu-ribu pejuang. Perjuangan rakyat Surabaya ini mencerminkan tekad 

perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat 

Surabaya itu, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. 

b. Pertempuran Ambarawa 

 “Pertempuran Ambarawa” diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu di bawah 

pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang. Tentara Sekutu mendarat di 

Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk 

mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan Sekutu 

semula disambut baik oleh rakyat Semarang. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah 

menawarkan bantuan bahan makanan dan keperluan-keperluan lainnya. Pihak Sekutu 

pun berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Bentrokan 

bersenjata mulai timbul di Magelang. Bentrokan itu mulai meluas menjadi pertempuran 

antara pasukan Sekutu dengan pejuang Indonesia. Penyebabnya adalah tentara Sekutu 

diboncengi NICA. NICA adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration, 

yaitu pemerintahan peralihan Belanda. NICA hendak membebaskan tawanan perang 

Belanda di Magelang dan Ambarawa. 

 Setelah diadakan perundingan antara Presiden Sukarno dengan Brigadir Jenderal 

Bethel, tentara Sekutu kemudian meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada 

tanggal 21 November 1945. Para pejuang Indonesia yang dipimpin Letnan Kolonel M. 

Sarbini mengejar pasukan Sekutu yang mundur ke Ambarawa. Di desa Jambu, pasukan 

Sekutu dihadang pejuang Angkatan Muda yang dipimpin oleh Sastrodiharjo. Di desa 

Ngipik, pasukan Sekutu diserang pejuang Indonesia yang dipimpin oleh 
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Suryosumpeno. Pada saat mundur, pasukan Sekutu mencoba menduduki dua desa di 

sekitar Ambarawa. Dalam pertempuran untuk membebaskan kedua desa tersebut, 

Letnan Kolonel Isdiman gugur. Letnan Kolonel Isdiman adalah Komandan Resimen 

Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, Kolonel Sudirman turun 

langsung ke medan pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman adalah Panglima Divisi 

Banyumas. Kehadiran Kolonel Sudirman memberi semangat baru bagi pejuang 

Indonesia. Pasukan Indonesia mengepung kota Ambarawa dari berbagai jurusan. Siasat 

yang dipakai adalah mengadakan serangan serentak dari berbagai jurusan pada saat 

yang sama. Pasukan Indonesia mendapat bantuan dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, 

Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. 

 Pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan 

serentak ke Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945 pasukan Sekutu berhasil 

dipukul mundur ke Semarang. Dalam pertempuran di Ambarawa ini banyak pejuang 

yang gugur. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember 

diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah 

monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. 

c. Pertempuran “Medan Area” 

 Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mulai 

mendarat di Medan (Sumatera Utara) pada tanggal 9 Oktober 1945. Tentara NICA yang 

telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan ikut membonceng pasukan 

Inggris itu. Mereka menduduki beberapa hotel di Medan. Pasukan Inggris bertugas 

untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Para tawanan dari daerah 

Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi dikirim ke Medan atas persetujuan 

Gubernur Moh. Hasan. Ternyata kelompok tawanan itu dibentuk menjadi “Medan 

Batalyon KNIL”. Mereka ini bersikap congkak. 

 Para pemuda dipelopori oleh Achmad Tahir, seorang mantan perwira Tentara 

Sukarela (Giyugun) membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka mengambil alih 

gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan tentara Jepang. 

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) 

Sumatera Timur. Anggotanya para pemuda bekas Giyugun dan Heiho Sumatera Timur 

yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden di 
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sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota NICA menginjak-injak bendera 

merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia marah. 

Hotel tersebut dikepung dan diserang oleh para pemuda dan TRI (Tentara Republik 

Indonesia). Terjadilah pertempuran. Dalam peristiwa itu banyak orang Belanda terluka. 

Peperangan pun menjalar ke Pematang Siantar dan Brastagi. 

 Pada tanggal 1 Desember 1945 pihak Inggris memasang papan-papan 

pengumuman bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area.” Dengan cara itu, Inggris 

menetapkan secara sepihat batas-batas kekuasaan mereka. Sejak saat itulah dikenal 

istilah Pertempuran Medan Area. Jenderal T.E.D Kelly kembali mengancam para 

pemuda agar menyerahkan senjata. Siapa yang melanggar akan ditembak mati. Namun, 

para pemuda Indonesia tidak menggubris ancaman tersebut. Perlawan terus berlangsung 

dan semakin sengit. Para pemuda membentuk Komando Resimen Laskah Rakyat 

Medan Area. Perlawanan terhadap Inggris dan Belanda terus berlanjut sampai Agresi 

Militer Belanda I pada bulan Juli 1947. 

d. Bandung Lautan Api 

 Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki Kota Bandung. Ketika itu 

para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut 

senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tentara Sekutu menduduki dan menguasai 

kantor-kantor penting. Tentara NICA membonceng tentara Sekutu itu. NICA 

berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Para pe-juang yang 

tergabung dalam TKR, laskar-laskar, dan badan-badan pejuang mengadakan perlawanan 

terhadap tentara Sekutu dan Belanda. 

 Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum 

(peringatan) pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia 

selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Para pejuang kita harus menyerahkan 

senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Alasannya untuk menjaga keamanan. 

Apabila tidak diindahkan, tentara Sekutu akan menyerang habis-habisan. Peringatan ini 

tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu sering terjadi bentrokan 

senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. 

Karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak 

dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu. 
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 Pada tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. 

Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI (Tentara Republik 

Indonesia) mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Perlu diketahui bahwa sejak 24 

Januari 1946, TKR telah berubah namanya menjadi TRI. Demi keselamatan rakyat dan 

pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia Pusat memerintahkan TRI dan 

para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh 

pejuang, seperti Aruji Kartawinata, Suryadarma, dan Kolonel Abdul Harris 

Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka 

sepakat untuk mematuhi perintah dari Pemerintah Pusat. Namun, mereka tidak mau 

menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh kepada musuh. 

 Rakyat diungsikan ke luar kota Bandung. Pasukan TRI dan para pejuang lainnya 

dengan berat hati meninggalkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung 

Selatan dibumihanguskan oleh para pejuang. Bumi hangus adalah memusnahkan 

dengan pembakaran semua barang, bangunan, gedung yang mungkin akan dipakai oleh 

musuh. Pertempuran terus berlanjut. Para anggota TKR dan pemuda kita menggunakan 

taktik perang gerilya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal 

dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut, gugur seorang 

pejuang Mohammad Toha. 

 Pertempuran yang telah kita bahas di atas hanyalah sebagian dari pertempuran 

yang terjadi. Masih banyak pertempuran mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di 

tempat-tempat lain. Pertempuran-pertempuran lainnya dalam rangka mempertahankan 

kemerdekaan yang terkenal antara lain sebagai berikut. 

1. Pertempuran Margarana yang dipimpin Letkol I Gusti Ngurah Rai di Bali pada 

tanggal 12 November 1946. 

2. Pertempuran di Sulawesi Selatan yang dipimpin Robert Wolter Mongisidi pada 

tanggal 3 November 1946. 

3. Pertempuran lima hari lima malam di Palembang pada awal bulan Januari 1947. 

4. Pertempuran laut di Teluk Cirebon yang menenggelamkan Kapal Perang RI, Gajah 

Mada, pada tanggal 5 Januari 1947. 

5. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Suharto. 
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Dari berbagai pertempuran yang terjadi antara pejuang-pejuang kemerdekaan dan 

tentara Sekutu dan NICA, kita dapat belajar beberapa hal berikut ini: 

1. Kemerdekaan merupakan hal yang sangat mahal harganya. Demi kemerdekaan yang 

telah diproklamasikan para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raganya. 

2. Semangat perjuangan merupakan kekuatan yang dahsyat, melebihi kekuatan senjata. 

Hal ini dibuktikan, misalnya dalam pertempuran Ambarawa. 

3. Menghormati keputusan para pemimpin. Para pejuang mempunyai jiwa yang besar. 

Meskipun dengan berat hati, keputusan pemimpin dilaksanakan. Hal ini misalnya 

terjadi dalam peristiwa Bandung Lautan Api. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

Media 

1. Presentasi Powerpoint 

2. Laptop    3.  LCD    4. Speaker 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

Sekolah   : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : V/ 2 

Hari/Tanggal   : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

 
Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan  

 
Petunjuk Umum: 

1. Tuliskan nama anggota kelompok mu! 

2. Kerjakan tugas ini dengan baik ! 

3. Diskusikan dengan anggota kelompok mu! 

4. Gunakan sumber belajar yang kamu miliki! Jika ada kesulitan tanyakan kepada 

gurumu ! 

 
Diskusikan dengan teman satu kelompokmu! 

1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan salah satunya adalah terjadinya 

pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah. Sebutkan nama 

pertempuran serta lokasi pertempuran tersebut! 

Nama pertempuran  

Lokasi pertempuran  

Tokoh-tokoh yang terlibat  

Penyebab pertempuran  

Nama kelompok : 

Anggota kelompok : 1.............................. 

     2.............................. 

     3.............................. 
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Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

 kemerdekaan Indonesia. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kognitif 

Bentuk Soal No Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2.4  Menghargai perjuangan 

para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan  

2.4.1 Menyebutkan pertempu-

ran-pertempuran dalam 

mempertahankan ke-

merdekaan Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan penyebab 

pertempuran-pertempu-

ran dalam mempertahan-

kan kemerdekaan Indo-

nesia 

√  

 

 

 

√ 

 

 

    Pilihan Ganda  

Uraian 

 

 

Pilihan Ganda  

Uraian 

 

 

1,2,3,4,5,6 

1 

 

 

7,8,9,10 

2,3 
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SOAL EVALUASI 

Siklus I 

Sekolah  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/ 2 

Hari/Tanggal  : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan d yang 

dianggap tepat! 

1. Pertempuran 10 November merupakan pertempuran yang terjadi di kota... 

a. Semarang   c. Surabaya 

b. Medan    d. Bandung 

2. Tokoh yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya lewat pidato-pidatonya 

adalah ...  

a. Ir. Sukarno   c. Bung Tomo 

b. Jenderal Sudirman  d. Mohammad Toha 

3. Untuk mengenang petempuran di Surabaya, pada tanggal 10 November diperingati 

sebagai hari ...  

a. Infantri    c. Pahlawan 

b. Kebangkitan Nasional  d. Sumpah Pemuda 

4. Pemimpin pertempuran Bandung Lautan Api adalah... 

a. Kolonel A.H. Nasution  c. Bung Tomo 

b. Jendral Sudirman  d. Kolonel M. Sarbini 

5. Yang bukan merupakan pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan yang terjadi 

di pulau Jawa adalah ...  

a. pertempuran Lima Hari 

b. pertempuran 10 November 

Nama  : ........................... 

No. Absen : ........................... 
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c. pertempuran Bandung Lautan Api 

d. pertempuran Medan Area 

6. Pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran Bandung Lautan Api adalah ...  

a. M. Sarbini   c. I Gusti Ngurah Rai 

b. Mohammad Toha  d. Robert Wolter Mongisidi 

7. Alasan yang menjadi dasar terjadinya pertempuran-pertempuran di berbagai daerah 

adalah ...  

a. agar mendapatkan gelar pahlawan 

b. untuk menjaga persatuan dan kesatuan 

c. untuk memperoleh kemerdekaan 

d. untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

8. Yang bukan merupakan tujuan sekutu datang lagi ke Indonesia setelah kemerdekaan 

Indonesia adalah... 

a. untuk melucuti tentara Jepang 

b. untuk menjajah Indonesia lagi 

c. untuk merebut wilayah-wilayah di Indonesia 

d. untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia  

9. Pertempuran 10 November terjadinya karena...  

a. dibumi hanguskannya kota Bandung 

b. tewasnya Birgjen Mallaby dan dikeluarkannya ultimatum 

c. penyerangan di Ambarawa oleh sekutu 

d. karena sekutu memasang batas-batas kekuasaan mereka 

10. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi karena ... 

a. Sekutu membumi hanguskan kota Bandung 

b. Tewasnya Brigjen Mallaby 

c. Sekutu menguasai pertokoan di Bandung 

d. Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Kota Bandung 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan 5 pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan beserta 

lokasi pertempuran tersebut! 

2. Sebutkan 3 alasan mengapa terjadi pertempuran-pertempuran di berbagai daerah! 

3. Mengapa pada saat pertempuran Bandung Lautan Api, kota Bandung sengaja 

dibumi hanguskan atau dibakar? 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. PILIHAN GANDA 

1. C  6.  B 

2. C  7.  D 

3. C  8.  D 

4. A  9.  B 

5. D  10. D 

 

B. URAIAN 

1. Pertempuran 10 November terjadi di Surabaya 

Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi di Bandung 

Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa 

Pertempuran Medan Area terjadi di Medan 

Pertempuran Lima Hari terjadi di Semarang 

2. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Untuk merebut kembali wilayah Indonesia yang dijajah sekutu 

Untuk mengusir sekutu atau Belanda dari wilayah Indonesia 

3. Agar sekutu atau Belanda tidak dapat menguasai atau menggunakan fasilitas-

fasilitas yang ada di kota Bandung.  

 

 

Skor Penilaian: 

Evaluasi 

A. B x 1 = 10 

B. B x 5 = 15   + 

Jumlah  = 25 

 

Nilai = 
    

2 
 x 100 
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Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I 

 

1. Keterampilan Guru 

Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk tindakan perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya mengkondisikan siswa untuk  berkelompok dengan anggota 4 

siswa 

b. Guru seharusnya mengelompokan siswa secara heterogen. 

c. Guru seharusnya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi yang telah dilakukan. 

d. Guru seharusnya memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang 

aktif agar termotivasi menjadi lebih aktif pada pertemuan selanjutnya. 

2. Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak memperhatikan media dan yang 

mengobrol dengan temannya. 

b. Guru seharusnya menegur siswa agar berkontribusi dalam penyelesaian tugas. 

c. Guru seharusnya menegur dan mengingatkan agar semua siswa memperhatikan 

penyampaian hasil diskusi kelompok. 

3. Hasil Belajar 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah sebagai berikut. 

a. Guru harus menyampaikan materi dengan kalimat yang mudah dipahami oleh 

siswa dan materi diulang-ulang agar lebih dimaknai oleh siswa. 

b. Menjelaskan kembali materi yang masih belum dipahami oleh siswa. 

c. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran. 
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PENGGALAN SILABUS 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester   : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

  kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indikator Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Bentuk 

Soal 

Jenis 

Tes 
Instrumen 

2.4.1 Menyebutkan 

usaha-usaha 

lain dalam 

mempertahan-

kan kemerde-

kaan Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan 

perundingan-

perundingan 

1. Usaha-usaha di-

plomasi dalam 

mempertahan-

kan kemerdeka-

an Indonesia. 

1. Siswa memper-

hatikan penje-

lasan guru. 

2. Siswa menga-

mati tayangan 

yang ditampil-

kan oleh guru 

3. Siswa mengerja-

kan LKS yang 

Pilihan 

Ganda  

Uraian 

 

 

Lisan 

Tertulis 

Lembar So-

al Evaluasi 

3 x 35 menit a. Susilaningsih, 

Endang dan 

Limbong, Linda S. 

2008. Ilmu Pengeta-

huan Sosial 5: Untuk 

SD/MI kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departe-

men Pendidikan 

Nasional 
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dalam mem-

pertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

telah dibagikan 

oleh guru de-

ngan diskusi se-

cara berkelom-

pok. 

4. Siswa mempre-

sentasikan hasil 

pekerjaan ke-

lompok. 

5. Siswa mengerja-

kan evaluasi 

yang diberikan 

guru. 

 

b. Sutrisno, Warsito, dan 

Sadikun. 2009. 

Mengenal Lingkung-

an Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD & MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan,Departeme

n Pendidikan Nasional 

c. Dwi Ari Listyani, T. 

Suparman,Padmawati. 

2009. Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD/MI kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan,Departeme

n Pendidikan Nasional 

 



241 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II 

Sekolah  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas   : V (Lima) 

Mata Pelajaran  : IPS 

Semester  : II (dua) 

Alokasi Waktu  : 3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

Hari/ tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetesi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

C. Indikator 

2.4.1 Menyebutkan usaha-usaha lain dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan perundingan-perundingan dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati tayangan powerpoint siswa dapat menyebutkan usaha-usaha 

lain dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

2. Dengan mengamati tayangan powerpoint siswa dapat menjelaskan perundingan-

perundingan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin 
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E. Materi Pokok 

1. Usaha-usaha diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

F. Alokasi Waktu 

3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Examples Non Examples 

Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan 

 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa “Apakah ada 

yang masih ingat usaha-usaha apa saja yang dilakukan rakyat Indonesia untuk 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia?. Hari ini kita akan mempelajari 

tentang usaha diplomasi dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia.”. (eksplorasi) 

b. Guru menjelaskan rincian materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. (eksplorasi) 

c. Guru memotivasi siswa. (eksplorasi) 

2. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

a. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. (eksplorasi) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. (elaborasi) 

c. Guru menampilkan tayangan powerpoint. (eksplorasi) 

d. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. (elaborasi) 

e. Melalui tayangan powerpoint, guru menjelaskan materi dengan kalimat yang 

jelas dan mudah dipahami. (eksplorasi) 

f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. (eksplorasi) 

g. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang. (elaborasi) 
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h. Siswa berkelompok secara heterogen. (elaborasi) 

i. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. (eksplorasi) 

j. Siswa mengerjakan LKS sesuai materi yang telah ditampilkan melalui 

powerpoint secara berkelompok. (elaborasi) 

k. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. (eksplorasi) 

l. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. (elaborasi) 

m. Guru membimbing kelompok lain untuk menjadi kelompok penyangga dan 

kelompok penanya. (eksplorasi) 

n. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan 

presentasi. (konfirmasi) 

o. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. (konfirmasi) 

3. Kegiatan akhir (± 15 menit) 

a. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa. (eksplorasi) 

b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru (elaborasi) 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah dan menberitahu materi yang akan dibahas 

pertemuan berikutnya. (konfirmasi) 

 

I.  Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran: 

a. LCD, 

b. Laptop, 

c. Powerpoint 

d. Speaker 

2. Sumber Belajar 

a. Susilaningsih, Endang dan Limbong, Linda S. 2008. Ilmu Pengeta-huan 

Sosial 5: Untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departe-men 

Pendidikan Nasional 

b. Sutrisno, Warsito, dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkung-an Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD & MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 
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c. Dwi Ari Listyani, T. Suparman, Padmawati. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : tes lisan saat pembelajaran 

b. Tes akhir : tes tertulis di akhir pembelajaran 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan : tanya jawab 

b. Tes tertulis : Lembar kerja siswa dan lembar evaluasi 

3. Bentuk Soal 

a. Pertanyaan lisan 

b. Pilihan ganda 

c. Uraian 

 

 

       Semarang, 26 Maret 2015 

Kolaborator      Peneliti 

 

 

 

Suhartati, S. Pd.     Bayu Putra Pratama 

NIP. 19710702 2006 04 2015    NIM. 1401411339 
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MATERI AJAR 

Usaha Perdamaian dan Agresi Militer Belanda 

 Para pemimpin negara menyadari bahwa perang memakan banyak korban. 

Perang juga membuat rakyat menderita. Oleh karena itu para pemimpin mengusahakan 

perdamaian dengan jalan perundingan. Berikut ini beberapa usaha perundingan yang 

dilakukan. 

a. Perjanjian Linggajati 

 Pimpinan tentara Inggris menyadari, sengketa Indonesia dengan Belanda tidak 

mungkin diselesaikan melalui peperangan. Inggris berusaha mempertemukan kedua 

belah pihak di meja perundingan. Melalui meja perundingan diharapkan konflik bisa 

diatasi. Pada tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dan 

Belanda. Perundingan ini dilaksanakan di Linggajati. Linggajati terletak di sebelah 

selatan Cirebon. Dalam perundingan itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana 

Menteri Sutan Syahrir. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mook. 

 Pada tanggal 15 November 1946, hasil perundingan diumumkan dan disetujui 

oleh kedua belah pihak. Secara resmi, naskah hasil perundingan ditandatangani oleh 

Pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil Perjanjan 

Linggajati sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit. 

Berikut ini isi perjanjian Linggajati.  

1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan 

Sumatera. 

2.  Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk Negara Indonesia 

Serikat yang terdiri atas: 

a. Negara Republik Indonesia, 

b. Negara Indonesia Timur, dan 

c. Negara Kalimantan. 

3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan merupakan suatu uni (kesatuan) yang 

dinamakan Uni Indonesia-Belanda dan diketuai oleh Ratu Belanda. 

b. Agresi Militer Belanda I 

 Meskipun sudah ada Perjanjian Linggajati, Belanda tetap berusaha untuk 

menjajah Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik 
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Indonesia. Tindakan ini melanggar Perjanjian Linggajati. Belanda berhasil merebut 

sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akibatnya wilayah kekuasaan 

Republik Indonesia semakin kecil. Serangan militer Belanda ini dikenal sebagai Agresi 

Militer Belanda I. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara-negara tetangga 

dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB 

(Perserikatan Bangsa-bangsa) agar mengadakan sidang untuk membicarakan masalah 

penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. 

c. Perjanjian Renville (17 Januari 1948) 

 Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar 

pihak Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak. Akhirnya pada tanggal 

4 Agustus 1947, Belanda mengumumkan gencatan senjata. Gencatan senjata adalah 

penghentian tembak-menembak di antara pihak-pihak yang berperang. PBB membantu 

penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga 

Negara (KTN) yang terdiri atas: 

1. Australia, dipilih oleh Indonesia; 

2. Belgia, dipilih oleh Belanda; 

3. Amerika Serikat, dipilih oleh Australia dan Belanda. 

Komisi Tiga Negara (KTN) memprakarsai perundingan antara Indonesia dan Belanda. 

Perundingan dilakukan di atas kapal Renville, yaitu kapal Angkatan Laut Amerika 

Serikat. Oleh karena itu, hasil perundingan ini dinamakan Perjanjian Renville. Dalam 

perundingan itu Negara Indonesia, Belanda, dan masing-masing anggota KTN diwakili 

oleh sebuah delegasi. 

1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. 

2. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. 

3. Delegasi Australia dipimpin oleh Richard C. Kirby. 

4. Delegasi Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland. 

5. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. 

Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 

1.  Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, 

sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 
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2. Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki 

Belanda. 

Hasil Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah kekuasaan Republik 

Indonesia menjadi semakin sempit. 

d. Agresi Militer Belanda II 

 Belanda terus berusaha menguasai kembali Indonesia. Pada tanggal 19 

Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. 

Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Ibu kota Republik 

Indonesia waktu itu, Yogyakarta, diserang Belanda. Perlu diketahui bahwa sejak 4 

Januari 1946, lbu kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Belanda 

mengerahkan angkatan udaranya. Lapangan Udara Maguwo tidak dapat dipertahankan. 

Akhirnya Yogyakarta direbut Belanda. 

 Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan 

Suryadarma ditangkap Belanda. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad 

Hatta ditawan dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sebelum tertangkap, Presiden Sukarno 

telah mengirim mandat lewat radio kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syaffiruddin 

Prawiranegara yang berada di Sumatera. Tujuannya ialah untuk membentuk 

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ibu kota Bukit Tinggi. 

Agresi Militer Belanda II menimbulkan reaksi dunia, terutama negaranegara di Asia. 

Negara-negara di Asia seperti India, Myanmar, Afganistan, dan lain-lain segera 

mengadakan Konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949. Mereka bersimpati 

kepada perjuangan rakyat Indonesia, dan mendesak agar: 

1. Pemerintah RI segera dikembalikan ke Yogyakarta, dan 

2. Serdadu Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. 

Belanda tidak memperdulikan desakan itu. Belanda baru bersedia berunding setelah 

Dewan Keamanan PBB turun tangan. 

Usaha Diplomasi dan Pengakuan Kedaulatan 

 Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI (United Nations Commission for 

Indonesia) berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dalam meja 

perundingan. Dalam perundingan-perundingan itu, delegasi dari Indonesia berjuang 
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secara diplomasi supaya kedaulatan Indonesia diakui. Perundingan-perundingan itu 

antara lain, Perundingan Rum-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB). 

1. Perjanjian Rum-Royen 

 Perjanjian Rum-Royen disetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi 

Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Rum, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. 

van Royen. Anggota delegasi Indonesia lainnya ialah Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan 

Hamengku Buwono lX. 

Isi Perjanjian Rum-Royen adalah sebagai berikut. 

1. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 

2. Menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 

3. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia 

Serikat. 

4. Akan diselenggarakan perundingan lagi, yaitu KMB, antara Belanda dan Indonesia 

setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 

2. Konferensi Meja Bundar (KMB) 

 Sebagai tindak lanjut Perjanjian Rum-Royen, pada tanggal 23 Agustus sampai 

dengan 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomst Voor 

Federal Overleg) atau Badan Musyawarah Negaranegara Federal dipimpin oleh Sultan 

Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. Sedangkan UNCI 

dipimpin oleh Chritchley. Hasil-hasil persetujuan yang dicapai dalam KMB adalah 

sebagai berikut.  

1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan menyerahkan 

kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. 

2. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 

3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. 

 Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB sangat memuaskan 

rakyat Indonesia. Akhirnya kedaulatan negara Indonesia diakui oleh pihak Belanda. 

Seluruh rakyat Indonesia menyambut hasil KMB dengan suka cita. 

3. Pengakuan Kedaulatan 
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 Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara 

pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Upacara 

pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara 

bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu 

Yuliana bertindak sebagai wakil Negeri Belanda Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai 

wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di 

Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink (wakil tertinggi pemerintah 

Belanda) dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 

 Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia 

dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, 

ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara 

penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

Media 

1. Presentasi Powerpoint 

2. Laptop    3.  LCD    4. Speaker 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

Sekolah   : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : V/ 2 

Hari/Tanggal   : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

 
Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan  

 
Diskusikan dengan teman satu kelompokmu! 

1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan 

pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah, namun juga dengan 

usaha diplomasi atau perundingan. Sebutkan usaha diplomasi yang dilakukan, 

tempat perundingan serta hasil usaha diplomasi tersebut! 

 

Nama perundingan  

Lokasi perundingan  

Hasil perundingan  

Nama kelompok : 

Anggota kelompok : 1.............................. 

     2.............................. 

     3.............................. 

     4.............................. 

      5................................ 
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Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

 kemerdekaan Indonesia. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kognitif 

Bentuk Soal No Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2.4  Menghargai perjuangan 

para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan  

2.4.1 Menyebutkan usaha-

usaha lain dalam mem-

pertahankan kemerdeka-

an Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan perunding-

an-perundingan dalam 

mempertahankan kemer-

dekaan Indonesia. 

√  

 

 

 

√ 

 

 

    Pilihan Ganda  

Uraian 

 

 

Pilihan Ganda  

Uraian 

 

 

1,2,3,4,5,6 

1 

 

 

7,8,9,10 

2,3 
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SOAL EVALUASI 

Siklus II 

Sekolah  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/ 2 

Hari/Tanggal  : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

 
Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan d yang 

dianggap tepat! 

1. Pertempuran Ambarawa terjadi karena... 

a. sumber air telah diracuni oleh Jepang  

b. sekutu membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa  

c. sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata 

d. sekutu menembak mati dr. Kariadi 

2. Pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran Ambarawa adalah ...  

a. Jenderal Sudirman  c. Letkol Isdiman 

b. Ahmad Tahir   d. Letkol M. Sarbini 

3. Penyebab awal pertempuran Lima Hari di Semarang adalah... 

a. sekutu menggempur wilayah Semarang 

b. adanya desas-desus bahwa cadangan air di Semarang telah diracun oleh Jepang 

c. sekutu membebaskan tawanan Belanda di Semarang 

d. meninggalnya Letkol Isdiman 

4. Untuk mengenang peristiwa pertempuran Lima Hari di Semarang maka dibangun ...  

a. monumen Pahlawan  c. rumah sakit dr. Kariadi 

b. Tugu Muda   d. monumen Palagan Ambarawa 

5. Pemimpin pertempuran Medan Area adalah... 

a. Letkol Isdiman   c. Letkol M. Sarbini 

b. Ahmad Tahir   d. dr. Kariadi 

Nama  : ........................... 

No. Absen : ........................... 
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6. Pertempuran Medan Area terjadi karena... 

a. sekutu membumi hanguskan kota Medan 

b. sekutu melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama 

c.  sekutu melucuti senjata milik Indonesia 

d. sekutu menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka 

7. Yang bukan merupakan usaha perdamaian dengan cara perundingan adalah ...  

a. perjanjian Linggarjati  c. perjanjian Rengasdengklok 

b. perjanjian Renville  d. perjanjian Rum-Royen 

8. Salah satu isi perjanjian Linggarjati adalah ...  

a. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan 

Sumatera 

b. pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta 

c. menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik 

d. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia 

Serikat 

9. Hasil perjanjian Linggajati dan perjanjian Renville ditolak rakyat Indonesia karena... 

a. perjanjian Linggajati dan Renville banyak menimbulkan korban jiwa 

b. perjanjian Linggajati dan Renville menguntungkan Indonesia 

c. Indonesia dan Belanda sama-sama dirugikan 

d. hasil perjanjan Linggajati dan Renville sangat merugikan Indonesia karenawilayah 

Indonesia menjadi sempit 

10. Perundingan atau usaha diplomasi yang menyebabkan Belanda akhirnya mengakui 

kedaulatan Indonesia adalah ... 

a. perundingan Renville 

b. perundingan Linggajati 

c. perundingan Rum Royen 

d. konferensi meja bundar (KMB) 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Mengapa terjadi pertempuran-pertempuran di berbagai daerah? 

2. Sebutkan 3 alasan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville ditolak rakyat 

Indonesia! 

3. Sebutkan hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. PILIHAN GANDA 

1. B  6.  D 

2. C  7.  C 

3. B  8.  A 

4. B  9.  D 

5. B  10. D 

 

B. URAIAN 

1. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Untuk merebut kembali wilayah Indonesia yang dijajah sekutu 

Untuk mengusir sekutu atau Belanda dari wilayah Indonesia 

2. Karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit 

Merugikan rakyat Indonesia 

Menguntungkan pihak sekutu atau Belanda 

3. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan 

menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. 

RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 

Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. 

 

Skor Penilaian: 

Evaluasi 

A. B x 1 = 10 

B. B x 5 = 15   + 

Jumlah  = 25 

 

Nilai = 
    

2 
 x 100 
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Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II 

 

1. Keterampilan Guru 

 Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk tindakan perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya memberikan nama kelompok kepada masing-masing 

kelompok. 

b. Guru seharusnya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi yang telah dilakukan. 

c. Guru seharusnya memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang 

aktif agar termotivasi menjadi lebih aktif pada pertemuan selanjutnya. 

2. Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya membimbing siswa untuk mencatat pada saat penyampaian 

materi sehingga siswa kondusif. 

b. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak menggunakan nama kelompok 

dengan benar. 

c. Guru seharusnya menegur dan mengingatkan agar semua siswa memperhatikan 

penyampaian hasil diskusi kelompok. 

3. Hasil Belajar 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah sebagai berikut. 

a. Guru harus menyampaikan materi dengan penekanan materi yang penting dan 

mengulangnya dengan tanya jawab dengan siswa. 

b. Guru harus meningkatkan ketuntasan klasikal agar mencapai indikator 

keberhasilan dengan memperbaiki proses pembelajaran. 
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PENGGALAN SILABUS 

 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester   : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

  kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indikator Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Bentuk 

Soal 

Jenis 

Tes 
Instrumen 

2.4.1 Menyebutkan 

bangunan-ba-

ngunan berse-

jarah untuk 

menghargai ja-

sa tokoh-tokoh 

dalam mem-

pertahankan 

kemerdekaan 

1. Menghargai jasa 

tokoh-tokoh da-

lam memperta-

hankan kemer-

dekaan Indone-

sia 

1. Siswa memper-

hatikan penje-

lasan guru. 

2. Siswa menga-

mati tayangan 

yang ditampil-

kan oleh guru 

3. Siswa mengerja-

kan LKS yang 

Pilihan 

Ganda  

Uraian 

 

 

Lisan 

Tertulis 

Lembar So-

al Evaluasi 

3 x 35 menit a. Susilaningsih, 

Endang dan 

Limbong, Linda S. 

2008. Ilmu Pengeta-

huan Sosial 5: Untuk 

SD/MI kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departe-

men Pendidikan 

Nasional 
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Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan 

perilaku meng-

hargai jasa to-

koh-tokoh da-

lam memperta-

hankan kemer-

dekaan Indo-

nesia 

telah dibagikan 

oleh guru de-

ngan diskusi se-

cara berkelom-

pok. 

4. Siswa mempre-

sentasikan hasil 

pekerjaan ke-

lompok. 

5. Siswa mengerja-

kan evaluasi 

yang diberikan 

guru. 

 

b. Sutrisno, Warsito, dan 

Sadikun. 2009. 

Mengenal Lingkung-

an Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD & MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan,Departeme

n Pendidikan Nasional 

c. Dwi Ari Listyani, T. 

Suparman,Padmawati. 

2009. Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD/MI kelas IV. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan,Departeme

n Pendidikan Nasional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus III 

Sekolah  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas  : V (Lima) 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : II (dua) 

Alokasi Waktu : 3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

Hari/ tanggal : Selasa, 31 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetesi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

C. Indikator 

2.4.1 Menyebutkan bangunan-bangunan bersejarah untuk menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

2.4.2 Menjelaskan perilaku menghargai jasa tokoh-tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati tayangan powerpoint siswa dapat menyebutkan bangunan-

bangunan bersejarah untuk menghargai jasa tokoh-tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

2. Dengan mengamati tayangan powerpoint siswa dapat menjelaskan perilaku 

menghargai jasa tokoh-tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin 
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E. Materi Pokok 

1. Menghargai jasa tokoh-tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

F. Alokasi Waktu 

3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Examples Non Examples 

Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan 

 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa “Adakah yang 

pernah berkunjung ke monumen Palagan Ambarawa?, adakah yang pernah ke 

Tugu Muda?, taukah kalian mengapa dibangun Monumen Palagan Ambarawa 

dan Tugu Muda?. Hari ini kita akan mempelajari tentang menghargai jasa 

tokoh-tokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan”. (eksplorasi) 

b. Guru menjelaskan rincian materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. (eksplorasi) 

c. Guru memotivasi siswa. (eksplorasi) 

2. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

a. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. (eksplorasi) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. (elaborasi) 

c. Guru menampilkan tayangan powerpoint. (eksplorasi) 

d. Siswa mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. (elaborasi) 

e. Melalui tayangan powerpoint, guru menjelaskan materi dengan kalimat yang 

jelas dan mudah dipahami. (eksplorasi) 

f. Guru membimbing siswa untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam 

materi. (eksplorasi) 

g. Siswa untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam materi. (elaborasi) 
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h. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. (eksplorasi) 

i. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang. (elaborasi) 

j. Siswa berkelompok secara heterogen. (elaborasi) 

k. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. (eksplorasi) 

l. Siswa mengerjakan LKS sesuai materi yang telah ditampilkan melalui 

powerpoint secara berkelompok. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. (eksplorasi) 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. (elaborasi) 

o. Guru membimbing kelompok lain untuk menjadi kelompok penyangga dan 

kelompok penanya. (eksplorasi) 

p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan 

presentasi. (konfirmasi) 

q. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. (konfirmasi) 

3. Kegiatan akhir (± 15 menit) 

a. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa. (eksplorasi) 

b. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. (elaborasi) 

c. Guru memberikan pekerjaan rumah dan menberitahu materi yang akan dibahas 

pertemuan berikutnya. (konfirmasi) 

 

I.  Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran: 

a. LCD, 

b. Laptop, 

c. Powerpoint 

d. Speaker 

2. Sumber Belajar 

a. Susilaningsih, Endang dan Limbong, Linda S. 2008. Ilmu Pengeta-huan 

Sosial 5: Untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departe-men 

Pendidikan Nasional 
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b. Sutrisno, Warsito, dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkung-an Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD & MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 

c. Dwi Ari Listyani, T. Suparman, Padmawati. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : tes lisan saat pembelajaran 

b. Tes akhir : tes tertulis di akhir pembelajaran 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan : tanya jawab 

b. Tes tertulis : Lembar kerja siswa dan lembar evaluasi 

3. Bentuk Soal 

a. Pertanyaan lisan 

b. Pilihan ganda 

c. Uraian 

 

 

       Semarang, 31 Maret 2015 

Kolaborator      Peneliti 

 

 

 

Suhartati, S. Pd.     Bayu Putra Pratama 

NIP. 19710702 2006 04 2015    NIM. 1401411339 
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MATERI AJAR 

Menghargai Jasa Tokoh-tokoh Perjuangan dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan 

 Ada banyak tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh yang berjuang secara fisik dengan melakukan perang 

gerilya. Ada juga tokoh-tokoh yang berjuang lewat jalur perjuangan diplomasi. Berikut 

ini kita akan membahas beberapa tokoh di antaranya. 

1. Ir. Sukarno 

 Sukarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Didampingi Drs. Moh. 

Hatta beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai presiden, beliau turut 

berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau mulai 

merintis pemerintahan Indonesia dalam masa-masa yang sangat sulit. Sebagai presiden, 

beliau memberikan semangat kepada Bangsa Indonesia untuk tetap berjuang. Beliau 

ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka ketika Belanda melakukan agresi militer 

pada tanggal 19 Desember 1948. Sebelumnya, beliau telah mengirimkan mandat kepada 

Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk 

membentuk dan memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

2. Drs. Mohammad Hatta 

 Drs. Mohammad Hatta juga dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan 

Republik Indonesia. Beliau memimpin kabinet di awal pembentukan negara Indonesia. 

Jasa beliau dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Beliau 

dikenal sebagai delegasi Indonesia yang handal. Pada tanggal 23 Agustus - 2 November 

1949, beliau memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di 

Den Haag, Belanda. Hasil KMB sangat memuaskan Bangsa Indonesia. Belanda 

akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Upacara pengakuan kedaulatan 

dilakukan di dua tempat, yaitu di Yogyakarta dan di Den Haag pada tanggal 27 

Desember 1949. 

3. Jenderal Sudirman 

 Peranan Jenderal Sudirman dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia sangat besar. Sebagai Panglima TKR, Divisi V Banyumas, Sudirman 
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memimpin Pertempuran Ambarawa dan berhasil mengusir tentara Inggris. Pada tanggal 

18 Desember 1945, Sudirman diangkat oleh menjadi Panglima Besar TKR dengan 

pangkat jenderal. Sudirman tetap memimpin perang gerilya meskipun beliau dalam 

keadaan sakit.  

4. Bung Tomo 

 Sutomo atau Bung Tomo dilahirkan di Surabaya. Pada zaman pergerakan beliau 

bekerja di Surat Kabar Suara Umum dan menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. 

Beliau mendirikan dan memimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Beliau 

mengobarkan semangat rakyat Surabaya dalam perang melawan pasukan Sekutu pada 

tanggal 10 November 1945.  

5. Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

 Sri Sultan Hamengku Buwono IX berperan besar dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia  Sebagai bangsawan, beliau membaur 

berjuang bersama rakyat biasa. Sri Sultan Hamengku Buwono merupakan tokoh 

pejuang diplomatik Indonesia. Beliau menjadi anggota delegasi Indonesia dalam 

Perundingan Rum-Royen yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1949. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

Media 

1. Presentasi Powerpoint 

2. Laptop    3.  LCD    4. Speaker 
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LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

Sekolah   : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : V/ 2 

Hari/Tanggal   : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

 
Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan  

 
Diskusikan dengan teman satu kelompokmu! 

Carilah sebanyak-banyaknya sikap-sikap teladan para pahlawan yang dapat kita contoh 

di dalam kotak baik secara mendatar maupun menurun. 

M E M B O L O S D G H R R V T 

A F V C E R K L S S W I E U A 

A F T N I R U W N A K A L W A 

F I Q A K A R B R S E C A D T 

L K W B H J A C K T U T B F L 

P O K A L I N L P A I N E V M 

P A N T A N G M E N Y E R A H 

A K L P S T N D F P E R K H J 

T M A L A S P K L A B T O L A 

U F A W E F D P T P G V R V H 

H D T U G U M U D A S C B R A 

Z R O I N K R J A M E M A S T 

Nama kelompok : 

Anggota kelompok : 1.............................. 

     2.............................. 

     3.............................. 

     4.............................. 

      5................................ 
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B E K E R J A K E R A S N N D 

C N M T E R P U J I M P S O S 

M E N C O R E T C H T E S H K 

 

Tuliskan pada tabel sikap-sikap teladan para pahlawan yang telah kamu temukan  

 

Sikap-sikap teladan para pahlawan yang dapat kita contoh 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

6. ....................................................... 

7. ....................................................... 

8. ....................................................... 

9. ....................................................... 

10. ....................................................... 
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Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

 kemerdekaan Indonesia. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kognitif 

Bentuk Soal No Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2.4  Menghargai perjuangan 

para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan  

2.4.1 Menyebutkan bangu-

nan-bangunan berseja-

rah untuk menghargai 

jasa tokoh-tokoh dalam 

mempertahankan ke-

merdekaan Indonesia 

2.4.2 Menjelaskan perilaku 

menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam memperta-

hankan kemerdekaan 

Indonesia 

√  

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

    Pilihan Ganda  

Uraian 

 

 

 

 

Pilihan Ganda  

Uraian 

 

 

 

1,2,3,4 

1 

 

 

 

 

5,6,7,8,9,10 

2,3 
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SOAL EVALUASI 

Siklus III 

Sekolah  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/ 2 

Hari/Tanggal  : ....................................... 

Mata Pelajaran : IPS 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c, dan d yang 

dianggap tepat! 

1. Bangunan bersejarah yang dibangun untuk mengenang pertempuran Ambarawa adalah...  

a. Tugu Muda   c. Museum Ronggowarsito 

b. Monumen Nasional  d. Monumen Palagan Ambarawa 

2. Untuk mengenang jasa dr. Kariadi yang gugur dalam pertempuran Lima Hari di Semarang, 

maka dibangunlah... 

a. Tugu Muda   c. Rumah sakit dr. Kariadi 

b. Lawang Sewu   d. Museum Ronggowarsito 

3. Tugu Pahlawan adalah bangunan bersejarah yang dibangun untuk mengenang pertempuran... 

a. pertempuran Bandung Lautan Api 

b. pertempuran Medan Area 

c. pertempuran Lima Hari di Semarang 

d. pertempuran 10 November 

4. Berikut ini yang bukan merupakan peninggalan bersejarah untuk mengenang pertempuran-

pertempuran mempertahankan kemerdekaan adalah... 

a. Tugu Muda   c. Monumen Palagan Ambarawa 

b. Monumen Nasional  d. Tugu Pahlawan 

5. Sikap kita terhadap para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan adalah... 

a. tidak mau menghargai jasa para pahlawan  

b. menghargai jasa para pahlawan dengan terpaksa 

Nama  : ........................... 

No. Absen : ........................... 
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c. menghargai jasa para pahlawan dan mencontoh sikap baik para pahlawan 

d. melupakan jasa-jasa para pahlawan 

6. Contoh perilaku menghargai jasa para pahlawan di lingkungan sekolah adalah... 

a. berziarah ke makam pahlawan 

b. merawat bangunan bersejarah 

c. mengikuti upacara bendera 

d. bekerja keras dan tolong menolong 

7. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, berikut ini merupakan cara-cara untuk mengharumkan 

nama bangsa kecuali... 

a. mengikuti budaya internasional 

b. mengikuti perlombaan olahraga tingkat internasional 

c. mengikuti olimpiade sains internasional 

d. mengikuti perlombaan tari internasional 

8. Yang bukan merupakan sikap teladan para pahlawan adalah...  

a. rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia 

b. berjuang tanpa mengharapkan pamrih 

c. berjuang agar dikenang sebagai pahlawan 

d. bekerja keras dan pantang menyerah 

9. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang tidak menghargai jasa para pahlawan kecuali... 

a. mengikuti perlombaan-perlombaan 

b. tidak mengikuti upacara bendera 

c. malas belajar 

d. mencoret-coret bangunan bersejarah 

10. Akibat jika kita tidak menjaga bangunan-bangunan bersejarah adalah ... 

a. dapat menambah pengetahuan tentang bangunan-bangunan bersejarah 

b. berkurangnya sumber pengetahuan sejarah 

c. menambah kekayaan budaya Indonesia 

d. berkurangnya sikap cinta tanah air 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan 3 bangunan bersejarah beserta lokasinya yang dibangun untuk mengenang 

pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia! 

2. Sebutkan 5 perilaku menghargai jasa para pahlawan! 

3. Sebutkan 5 sikap teladan para pahlawan yang dapat kita contoh! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. PILIHAN GANDA 

1. D  6.  C 

2. C  7.  A 

3. D  8.  C 

4. B  9.  A 

5. C  10. B 

 

B. URAIAN 

1. Monumen Palagan Ambarawa di Ambarawa 

Tugu Muda di Semarang 

Tugu Pahlawan di Surabya 

2. Berziarah ke makam pahlawan 

Mengikuti upacara bendera 

Membaca kisah-kisah pahlawan 

Merawat bangunan-bangunan bersejarah 

Mendoakan para pahlawan 

3. Rela berkorban 

Pantang menyerah 

Tanpa pamrih 

Bekerja keras 

Tolong menolong 

 

 

Skor Penilaian: 

Evaluasi 

A. B x 1 = 10 

B. B x 5 = 15   + 

Jumlah  = 25 

 

Nilai = 
    

2 
 x 100 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

Siklus I 

 

Nama Guru  : Bayu Putra Pratama 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Konsep  : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(Keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Membimbing siswa untuk 

berdo‟a bersama dan melakukan 

presensi 

√ 

3 
2. Melakukan apersepsi √ 

3. Mengemukakan tujuan 

pembelajaran 
√ 
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4. Memberikan motivasi  

2. Memberikan 

pertanyaan untuk 

menuntun proses 

berpikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 
√ 

3 

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

√ 

3. Menampilkan 

media 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan media tayangan 

Powerpoint  
√ 

4 

2. Menampilkan media tayangan 

Powerpoint 
√ 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan dan mengamati 

media tayangan Powerpoint 

√ 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media tayangan Powerpoint 
√ 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 
√ 

4 

2. Menyajikan materi dalam media 

tayangan Powerpoint 
√ 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media tayangan 

Powerpoint 

√ 

4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 
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5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

 

1 

2. Pengelompokan secara 

heterogen 
 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 
√ 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

√ 

2 

2. Berkeliling mengamati kegiatan 

siswa dalam berdiskusi 

kelompok 

√ 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam 

penyelesaian tugas melalui 

diskusi 

 

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerja sesuai 

pembagian tugas 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

1. Menanyakan apakah ada 

kesulitan yang dialami selama 

diskusi 

√ 

3 2. Memberikan penjelasan terkait 

prosedur pengerjaan tugas 
√ 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 
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kecil) pendapat di dalam kelompok 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan tugas 
√ 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjakelompoknya secara jelas 

dan benar 

√ 

2 

2. Memberikan pujian kepada 

kelompok yang berprestasi 
√ 

3. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

yang telah dilakukan 

 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
√ 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 
√ 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

√ 

Jumlah skor 26 

 

 

Keterangan: 
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Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Jumlah skor = 26  Kategori = Baik 

Semarang, 24 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Suhartati,  S. Pd. 

NIP. 19710702 2006 04 2015 
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 HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

Siklus II 

 

Nama Guru  : Bayu Putra Pratama 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Konsep  : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(Keterampilan 

membuka 

1. Membimbing siswa untuk 

berdo‟a bersama dan melakukan 

presensi 

√ 

4 

2. Melakukan apersepsi √ 
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pelajaran) 3. Mengemukakan tujuan 

pembelajaran 
√ 

4. Memberikan motivasi √ 

2. Memberikan 

pertanyaan untuk 

menuntun proses 

berpikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 
√ 

3 

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

√ 

3. Menampilkan 

media 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan media tayangan 

Powerpoint  
√ 

4 

2. Menampilkan media tayangan 

Powerpoint 
√ 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan dan mengamati 

media tayangan Powerpoint 

√ 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media tayangan Powerpoint 
√ 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 
√ 

4 

2. Menyajikan materi dalam media 

tayangan Powerpoint 
√ 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media tayangan 

Powerpoint 

√ 
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4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

√ 

3 

2. Pengelompokan secara 

heterogen 
√ 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 
√ 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

√ 

2 

2. Berkeliling mengamati kegiatan 

siswa dalam berdiskusi 

kelompok 

√ 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam 

penyelesaian tugas melalui 

diskusi 

 

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerja sesuai 

pembagian tugas 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

1. Menanyakan apakah ada 

kesulitan yang dialami selama 

diskusi 

√ 
3 

2. Memberikan penjelasan terkait √ 
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kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

prosedur pengerjaan tugas 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 

 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan tugas 
√ 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjakelompoknya secara jelas 

dan benar 

√ 

3 

2. Memberikan pujian kepada 

kelompok yang berprestasi 
√ 

3. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

yang telah dilakukan 

√ 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
√ 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 
√ 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

√ 

Jumlah skor 30 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Jumlah skor = 30  Kategori = Sangat baik 

Semarang, 26 Maret 2015 

Observer, 

 

  

Suhartati,  S. Pd. 

NIP. 19710702 2006 04 2015 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

Siklus III 

 

Nama Guru  : Bayu Putra Pratama 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Konsep  : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Selasa, 31 Maret 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”Cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 10) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(Keterampilan 

membuka 

1. Membimbing siswa untuk 

berdo‟a bersama dan melakukan 

presensi 

√ 

4 

2. Melakukan apersepsi √ 
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pelajaran) 3. Mengemukakan tujuan 

pembelajaran 
√ 

4. Memberikan motivasi √ 

2. Memberikan 

pertanyaan untuk 

menuntun proses 

berpikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 
√ 

4 

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

√ 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

√ 

3. Menampilkan 

media 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan media tayangan 

Powerpoint  
√ 

4 

2. Menampilkan media tayangan 

Powerpoint 
√ 

3. Membimbing siswa untuk 

memperhatikan dan mengamati 

media tayangan Powerpoint 

√ 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media tayangan Powerpoint 
√ 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 
√ 

4 

2. Menyajikan materi dalam media 

tayangan Powerpoint 
√ 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media tayangan 

Powerpoint 

√ 
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4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

√ 

4 

2. Pengelompokan secara 

heterogen 
√ 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 
√ 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

√ 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

√ 

3 

2. Berkeliling mengamati kegiatan 

siswa dalam berdiskusi 

kelompok 

√ 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam 

penyelesaian tugas melalui 

diskusi 

√ 

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerja sesuai 

pembagian tugas 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

1. Menanyakan apakah ada 

kesulitan yang dialami selama 

diskusi 

√ 
3 

2. Memberikan penjelasan terkait √ 
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kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

prosedur pengerjaan tugas 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 

 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan tugas 
√ 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjakelompoknya secara jelas 

dan benar 

√ 

4 

2. Memberikan pujian kepada 

kelompok yang berprestasi 
√ 

3. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

yang telah dilakukan 

√ 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

√ 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
√ 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 
√ 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

√ 

Jumlah skor 34 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Jumlah skor = 34  Kategori = Sangat baik 

Semarang, 31 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Suhartati,  S. Pd. 

NIP. 19710702 2006 04 2015 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I  
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Pengamatan 
Jumlah Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ANI 2 1 1 1 2 1 1 2 3 14 K 

2. ASW 3 2 2 3 3 4 3 2 3 25 B 

3. AAS 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 B 

4. ARW 4 3 2 2 4 3 4 2 4 28 B 

5. ACD 3 2 2 4 2 3 3 3 3 25 B 

6. BDP SAKIT   

7. BPS 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 B 

8. BSK 3 2 3 2 3 3 2 2 3 23 B 

9. CAP 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

10. DSW 3 2 3 2 3 2 3 2 3 23 B 

11. DAK 4 3 3 3 4 3 3 2 3 28 B 

12. DNH 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 B 

13. EZ 3 2 3 2 2 2 2 1 3 20 C 

14. FDK 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 B 

15. FAS 2 2 1 2 3 3 3 3 3 22 C 

16. IAF 3 2 3 2 3 3 2 3 3 24 B 

17. KWF 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

18. LA 4 3 4 4 4 3 4 2 3 31 SB 

19. MHR 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 SB 

20. MM 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

21. MIY 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 B 

22. MZT SAKIT   

23. MAF IJIN   

24. NNR 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 B 

25. NAM 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 B 

26. NDS 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 SB 

27. NYP 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 B 

28. NAF 3 3 3 2 4 3 2 2 3 25 B 
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29. PM 3 3 3 2 4 3 2 2 3 25 B 

30. RF 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 B 

31. RP 3 3 2 2 3 3 2 2 3 23 B 

32. RIW 3 3 3 3 4 3 3 2 3 24 B 

33. RDA 2 2 2 3 1 1 1 2 2 16 C 

34. RAS 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 B 

35. SYN 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 B 

36. SFM 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

37. SAM 3 3 2 3 4 3 3 2 3 26 B 

38. S 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

39. TFS 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32 SB 

40. VMR 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 B 

Total skor 115 99 99 102 121 106 101 84 115 942 

Rata-rata 3,1 2,7 2,7 2,7 3,2 2,9 2,7 2,2 3,1 25,3 

Kategori  Baik 

 
Keterangan untuk setiap indikator: 

1. Mengamati guru saat membuka pelajaran (Aktivitas mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

2. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Aktivitas mental) 

3. Mengamati media yang ditampilkan (Aktivitas visual) 

4. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

5. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (Aktivitas motor) 

6. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental) 

7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (Aktivitas menulis dan aktivitas 

mental) 

8. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas (Aktivitas lisan dan aktivitas 

emosional) 

9. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi (Aktivitas 

mental dan aktivitas menulis) 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Pengamatan 
Jumlah Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ANI 3 2 3 2 3 3 2 2 3 23 B 

2. ASW 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

3. AAS 3 4 2 2 4 3 3 3 4 28 B 

4. ARW 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 SB 

5. ACD 4 3 3 3 4 3 3 2 3 28 B 

6. BDP 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 B 

7. BPS 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

8. BSK 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29 B 

9. CAP 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 SB 

10. DSW 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

11. DAK 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 B 

12. DNH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 B 

13. EZ 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 B 

14. FDK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

15. FAS 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 B 

16. IAF 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 B 

17. KWF 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

18. LA 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32 SB 

19. MHR 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 SB 

20. MM 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

21. MIY 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 B 

22. MZT 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 B 

23. MAF IJIN   

24. NNR 3 3 3 2 4 3 3 3 3 27 B 

25. NAM 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 B 

26. NDS 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 SB 

27. NYP 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

28. NAF 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 B 
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29. PM 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 B 

30. RF 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

31. RP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

32. RIW 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31 SB 

33. RDA 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

34. RAS 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 B 

35. SYN 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 SB 

36. SFM 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 B 

37. SAM 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

38. S 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29 B 

39. TFS 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33 SB 

40. VMR 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 B 

Total skor 135 125 122 122 144 118 118 109 129 1122 

Rata-rata 3,4 3,2 3,1 3,1 3,7 3 3 2,8 3,3 28,6 

Kategori  Baik 

 
Keterangan untuk setiap indikator: 

1. Mengamati guru saat membuka pelajaran (Aktivitas mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

2. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Aktivitas mental) 

3. Mengamati media yang ditampilkan (Aktivitas visual) 

4. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

5. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (Aktivitas motor) 

6. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental) 

7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (Aktivitas menulis dan aktivitas 

mental) 

8. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas (Aktivitas lisan dan aktivitas 

emosional) 

9. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi (Aktivitas 

mental dan aktivitas menulis) 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 17 



303 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

 

DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Pengamatan 
Jumlah Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

2. ASW 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31 SB 

3. AAS 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 B 

4. ARW 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 SB 

5. ACD 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 SB 

6. BDP 4 3 4 3 4 3 3 3 3 30 SB 

7. BPS 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31 SB 

8. BSK 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 B 

9. CAP 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 SB 

10. DSW 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 B 

11. DAK 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31 SB 

12. DNH 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 B 

13. EZ 4 3 3 3 4 3 3 2 3 28 B 

14. FDK 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 SB 

15. FAS 3 3 3 2 3 4 3 4 4 29 B 

16. IAF 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 B 

17. KWF 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 SB 

18. LA 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 SB 

19. MHR 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 SB 

20. MM 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 SB 

21. MIY 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 B 

22. MZT 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 B 

23. MAF 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 B 

24. NNR 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 SB 

25. NAM 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

26. NDS 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 SB 

27. NYP 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31 SB 

28. NAF 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 SB 
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29. PM 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 SB 

30. RF 4 3 3 3 4 3 3 4 4 31 SB 

31. RP 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 B 

32. RIW 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33 SB 

33. RDA 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 B 

34. RAS 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 SB 

35. SYN 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31 SB 

36. SFM 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33 SB 

37. SAM 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30 SB 

38. S 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 SB 

39. TFS 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 SB 

40. VMR 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 SB 

Total skor 150 133 128 131 152 131 129 139 149 1242 

Rata-rata 3,7 3,3 3,2 3,2 3,8 3,2 3,2 3,4 3,7 31,05 

Kategori  Sangat Baik 

 
Keterangan untuk setiap indikator: 

1. Mengamati guru saat membuka pelajaran (Aktivitas mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

2. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Aktivitas mental) 

3. Mengamati media yang ditampilkan (Aktivitas visual) 

4. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

5. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (Aktivitas motor) 

6. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental) 

7. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (Aktivitas menulis dan aktivitas 

mental) 

8. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas (Aktivitas lisan dan aktivitas 

emosional) 

9. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi (Aktivitas 

mental dan aktivitas menulis) 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. ANI 28 Tidak Tuntas 

2. ASW 68 Tuntas 

3. AAS 48 Tidak Tuntas 

4. ARW 56 Tidak Tuntas 

5. ACD 44 Tidak Tuntas 

6. BDP Sakit 

7. BPS 56 Tidak Tuntas 

8. BSK 68 Tuntas 

9. CAP 54 Tidak Tuntas 

10. DSW 68 Tuntas 

11. DAK 72 Tuntas 

12. DNH 68 Tuntas 

13. EZ 36 Tidak Tuntas 

14. FDK 52 Tidak Tuntas 

15. FAS 24 Tidak Tuntas 

16. IAF 68 Tuntas 

17. KWF 72 Tuntas 

18. LA 84 Tuntas 

19. MHR 76 Tuntas 

20. MM 72 Tuntas 

21. MIY 44 Tidak Tuntas 

22. MZT Sakit 

23. MAF Ijin 

24. NNR 54 Tidak Tuntas 

25. NAM 68 Tuntas 

26. NDS 80 Tuntas 

27. NYP 68 Tuntas 

28. NAF 70 Tuntas 

29. PM 68 Tuntas 

30. RF 68 Tuntas 

31. RP 44 Tidak Tuntas 

32. RIW 68 Tuntas 

33. RDA 28 Tidak Tuntas 

34. RAS 52 Tidak Tuntas 
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35. SYN 72 Tuntas 

36. SFM 52 Tidak Tuntas 

37. SAM 44 Tidak Tuntas 

38. S 56 Tidak Tuntas 

39 TFS 68 Tuntas 

40. VMR 68 Tuntas 

Nilai terendah 24  

Nilai tertinggi 84 

Jumlah siswa tuntas 20 

Jumlah siswa tidak tuntas 17 

Persentase ketuntasan 54% 

Persentase ketidaktuntasan 46% 

Rata-rata 59,02 
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 Nilai Minimal Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Maksimal Siklus I 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. ANI 36 Tidak Tuntas 

2. ASW 52 Tidak Tuntas 

3. AAS 68 Tuntas 

4. ARW 44 Tidak Tuntas 

5. ACD 68 Tuntas 

6. BDP 52 Tidak Tuntas 

7. BPS 80 Tuntas 

8. BSK 68 Tuntas 

9. CAP 64 Tidak Tuntas 

10. DSW 44 Tidak Tuntas 

11. DAK 76 Tuntas 

12. DNH 68 Tuntas 

13. EZ 44 Tidak Tuntas 

14. FDK 72 

 15. FAS 40 Tidak Tuntas 

16. IAF 72 Tuntas 

17. KWF 76 Tuntas 

18. LA 80 Tuntas 

19. MHR 80 Tuntas 

20. MM 80 Tuntas 

21. MIY 72 Tuntas 

22. MZT 52 Tidak Tuntas 

23. MAF IJIN 

24. NNR 80 Tuntas 

25. NAM 72 Tuntas 

26. NDS 92 Tuntas 

27. NYP 72 Tuntas 

28. NAF 80 Tuntas 

29. PM 76 Tuntas 

30. RF 68 Tuntas 

31. RP 56 Tidak Tuntas 

32. RIW 68 Tuntas 

33. RDA 40 Tidak Tuntas 

34. RAS 36 Tidak Tuntas 
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35. SYN 72 Tuntas 

36. SFM 68 Tuntas 

37. SAM 64 Tidak Tuntas 

38. S 72 Tuntas 

39 TFS 72 Tuntas 

40. VMR 72 Tuntas 

Nilai terendah 36 

Nilai tertinggi 92 

Jumlah siswa tuntas 26 

Jumlah siswa tidak tuntas 13 

Persentase ketuntasan 67% 

Persentase ketidaktuntasan 33% 

Rata-rata 65,3 
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Nilai Minimal Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Maksimal Siklus II 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. ANI 52 Tidak Tuntas 

2. ASW 76 Tuntas 

3. AAS 80 Tuntas 

4. ARW 82 Tuntas 

5. ACD 76 Tuntas 

6. BDP 84 Tuntas 

7. BPS 64 Tidak Tuntas 

8. BSK 68 Tuntas 

9. CAP 92 Tuntas 

10. DSW 68 Tuntas 

11. DAK 64 Tidak Tuntas 

12. DNH 88 Tuntas 

13. EZ 72 Tuntas 

14. FDK 80 Tuntas 

15. FAS 64 Tidak Tuntas 

16. IAF 88 Tuntas 

17. KWF 84 Tuntas 

18. LA 96 Tuntas 

19. MHR 88 Tuntas 

20. MM 92 Tuntas 

21. MIY 68 Tuntas 

22. MZT 56 Tidak Tuntas 

23. MAF 64 Tidak Tuntas 

24. NNR 90 Tuntas 

25. NAM 76 Tuntas 

26. NDS 100 Tuntas 

27. NYP 90 Tuntas 

28. NAF 72 Tuntas 

29. PM 88 Tuntas 

30. RF 84 Tuntas 

31. RP 72 Tuntas 
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32. RIW 84 Tuntas 

33. RDA 64 Tidak Tuntas 

34. RAS 64 Tidak Tuntas 

35. SYN 88 Tuntas 

36. SFM 100 Tuntas 

37. SAM 84 Tuntas 

38. S 92 Tuntas 

39 TFS 96 Tuntas 

40. VMR 86 Tuntas 

Nilai terendah 52 

Nilai tertinggi 100 

Jumlah siswa tuntas 32 

Jumlah siswa tidak tuntas 8 

Persentase ketuntasan 80% 

Persentase ketidaktuntasan 20% 

Rata-rata 79,4 
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Nilai Minimal Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Maksimal Siklus III 
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DATA HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA SIKLUS 1 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. Nama 
Indikator Jumlah Kriteria 

1 2 3 

1. ANI 2 1 2 5 Kurang 

2. ASW 3 3 3 9 Baik 

3. AAS 3 3 3 9 Baik 

4. ARW 4 3 4 11 Sangat Baik 

5. ACD 3 2 2 7 Cukup 

6. BDP SAKIT 

7. BPS 4 3 4 11 Sangat Baik 

8. BSK 3 2 3 8 Baik 

9. CAP 4 3 4 11 Sangat Baik 

10. DSW 3 3 3 9 Baik 

11. DAK 3 3 3 9 Baik 

12. DNH 3 3 3 9 Baik 

13. EZ 2 2 3 7 Cukup 

14. FDK 3 3 3 9 Baik 

15. FAS 3 3 2 8 Baik 

16. IAF 3 3 3 9 Baik 

17. KWF 4 3 4 11 Sangat Baik 

18. LA 4 3 4 11 Sangat Baik 

19. MHR 4 4 4 12 Sangat Baik 

20. MM 4 3 4 11 Sangat Baik 

21. MIY 3 3 4 10 Sangat Baik 

22. MZT SAKIT 

23. MAF IJIN 

24. NNR 4 3 4 11 Sangat Baik 

25. NAM 3 3 3 9 Baik 

26. NDS 4 4 4 12 Sangat Baik 

27. NYP 4 3 4 11 Sangat Baik 

28. NAF 3 3 4 10 Sangat Baik 

29. PM 3 3 4 10 Sangat Baik 

30. RF 3 3 3 9 Baik 

31. RP 3 3 4 10 Sangat Baik 

32. RIW 3 3 3 9 Baik 

33. RDA 2 2 2 6 Cukup 

34. RAS 3 3 4 10 Sangat Baik 

35. SYN 3 3 4 10 Sangat Baik 

36. SFM 3 3 4 10 Sangat Baik 

37. SAM 3 3 4 10 Sangat Baik 

38. S 3 4 4 11 Sangat Baik 
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39. TFS 4 4 4 12 Sangat Baik 

40. VMR 4 3 4 11 Sangat Baik 

Total skor 120 109 128 357 

Rata-rata 3,2 2,9 3,4 9,6 

Kategori Baik 

 

Keterangan untuk setiap indikator: 

1. Kerjasama 

2. Bertanggungjawab 

3. Disiplin 
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DATA HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA SIKLUS II 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. Nama 
Indikator Jumlah Kriteria 

1 2 3 

1. ANI 2 2 2 6 Cukup 

2. ASW 3 3 3 9 Baik 

3. AAS 3 3 3 9 Baik 

4. ARW 4 4 3 11 Sangat Baik 

5. ACD 2 2 3 7 Cukup 

6. BDP 3 3 3 9 Baik 

7. BPS 4 4 3 11 Sangat Baik 

8. BSK 3 3 3 9 Baik 

9. CAP 4 4 3 11 Sangat Baik 

10. DSW 3 3 3 9 Baik 

11. DAK 4 3 3 10 Sangat Baik 

12. DNH 3 3 3 9 Baik 

13. EZ 3 3 3 9 Baik 

14. FDK 3 3 3 9 Baik 

15. FAS 3 4 3 10 Sangat Baik 

16. IAF 3 3 3 9 Baik 

17. KWF 4 4 4 12 Sangat Baik 

18. LA 4 4 4 12 Sangat Baik 

19. MHR 4 4 4 12 Sangat Baik 

20. MM 4 4 3 11 Sangat Baik 

21. MIY 4 4 3 11 Sangat Baik 

22. MZT 3 4 3 10 Sangat Baik 

23. MAF IJIN 

24. NNR 4 4 4 12 Sangat Baik 

25. NAM 3 4 4 11 Sangat Baik 

26. NDS 4 4 4 12 Sangat Baik 

27. NYP 4 4 4 12 Sangat Baik 

28. NAF 4 4 4 12 Sangat Baik 

29. PM 4 4 3 11 Sangat Baik 

30. RF 3 4 3 10 Sangat Baik 

31. RP 4 3 3 10 Sangat Baik 

32. RIW 4 4 3 11 Sangat Baik 

33. RDA 2 2 2 6 Cukup 

34. RAS 3 4 4 11 Sangat Baik 

35. SYN 3 4 4 11 Sangat Baik 

36. SFM 4 4 3 11 Sangat Baik 

37. SAM 3 4 4 11 Sangat Baik 

38. S 4 4 4 12 Sangat Baik 
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39. TFS 4 4 4 12 Sangat Baik 

40. VMR 3 4 4 11 Sangat Baik 

Total skor 133 139 147 405 

Rata-rata 3,4 3,5 3,7 10,7 

Kategori  Sangat Baik 

 

Keterangan untuk setiap indikator: 

1. Kerjasama 

2. Bertanggungjawab 

3. Disiplin 
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DATA HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA SIKLUS III 

Pembelajaran IPS Melalui Model Examples Non Examples dengan media 

powerpoint 

No. Nama 
Indikator Jumlah Kriteria 

1 2 3 

1. ANI 2 3 3 8 Baik 

2. ASW 3 4 3 10 Sangat Baik 

3. AAS 4 3 3 10 Sangat Baik 

4. ARW 4 4 4 12 Sangat Baik 

5. ACD 3 4 3 10 Sangat Baik 

6. BDP 3 4 4 11 Sangat Baik 

7. BPS 4 4 4 12 Sangat Baik 

8. BSK 3 4 3 10 Sangat Baik 

9. CAP 4 4 4 12 Sangat Baik 

10. DSW 3 4 3 10 Sangat Baik 

11. DAK 3 4 4 11 Sangat Baik 

12. DNH 3 4 3 10 Sangat Baik 

13. EZ 3 4 4 11 Sangat Baik 

14. FDK 4 3 3 10 Sangat Baik 

15. FAS 4 3 3 10 Sangat Baik 

16. IAF 4 3 4 11 Sangat Baik 

17. KWF 4 4 4 12 Sangat Baik 

18. LA 4 4 4 12 Sangat Baik 

19. MHR 4 4 4 12 Sangat Baik 

20. MM 4 4 4 12 Sangat Baik 

21. MIY 4 4 4 12 Sangat Baik 

22. MZT 4 3 3 10 Sangat Baik 

23. MAF 4 3 4 11 Sangat Baik 

24. NNR 4 4 4 12 Sangat Baik 

25. NAM 4 4 4 12 Sangat Baik 

26. NDS 4 4 4 12 Sangat Baik 

27. NYP 4 4 4 12 Sangat Baik 

28. NAF 4 4 4 12 Sangat Baik 

29. PM 4 4 4 12 Sangat Baik 

30. RF 4 4 4 12 Sangat Baik 

31. RP 3 4 4 11 Sangat Baik 

32. RIW 4 4 4 12 Sangat Baik 

33. RDA 2 3 3 8 Baik 

34. RAS 4 4 4 12 Sangat Baik 

35. SYN 4 4 4 12 Sangat Baik 

36. SFM 4 4 4 12 Sangat Baik 

37. SAM 4 4 4 12 Sangat Baik 

38. S 4 4 4 12 Sangat Baik 
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39. TFS 4 4 4 12 Sangat Baik 

40. VMR 4 4 4 12 Sangat Baik 

Total skor 147 152 147 446 

Rata-rata 3,6 3,8 3,6 11,15 

Kategori Sangat Baik 

 

Keterangan untuk setiap indikator: 

1. Kerjasama 

2. Bertanggungjawab 

3. Disiplin 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS I 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1. ANI √  √  √  √  √  

2. ASW √  √  √  √  √  

3. AAS √  √  √  √  √  

4. ARW √  √  √  √  √  

5. ACD √  √  √  √   √ 

6. BDP SAKIT 

7. BPS √  √  √  √   √ 

8. BSK √   √ √  √   √ 

9. CAP √  √   √ √   √ 

10. DSW √  √  √  √  √  

11. DAK √  √  √  √   √ 

12. DNH √  √  √  √   √ 

13. EZ √  √  √  √  √  

14. FDK √  √  √  √   √ 

15. FAS √  √  √  √   √ 

16. IAF √  √  √  √   √ 

17. KWF √  √  √  √   √ 

18. LA √  √  √  √  √  

19. MHR √  √  √  √   √ 

20. MM √  √  √  √  √  

21. MIY √  √  √  √   √ 

22. MZT SAKIT 

23. MAF IJIN 

24. NNR √  √  √  √   √ 

25. NAM √  √  √  √  √  

26. NDS √  √  √  √  √  
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27. NYP √  √  √  √  √  

28. NAF √  √  √  √  √  

29. PM √  √  √  √   √ 

30. RF √  √  √  √  √  

31. RP √  √  √  √  √  

32. RIW √  √  √  √   √ 

33. RDA √  √  √  √   √ 

34. RAS √  √  √  √   √ 

35. SYN √  √   √ √   √ 

36. SFM √  √  √  √  √  

37. SAM √  √  √  √   √ 

38. S √  √  √  √  √  

39. TFS √  √  √  √  √  

40. VMR √  √  √  √   √ 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS II 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1. ANI √  √  √  √  √  

2. ASW √  √  √  √  √  

3. AAS √  √  √  √  √  

4. ARW √  √  √  √   √ 

5. ACD √  √  √  √   √ 

6. BDP √  √  √  √  √  

7. BPS √  √  √  √  √  

8. BSK √  √  √  √   √ 

9. CAP √  √  √  √  √  

10. DSW √  √  √  √   √ 

11. DAK √  √  √  √   √ 

12. DNH √  √  √  √   √ 

13. EZ √  √  √  √   √ 

14. FDK √  √  √  √   √ 

15. FAS √  √  √  √   √ 

16. IAF √  √  √  √  √  

17. KWF √  √  √  √   √ 

18. LA √  √  √  √  √  

19. MHR √  √  √  √   √ 

20. MM √  √  √  √  √  

21. MIY √  √  √  √   √ 

22. MZT √  √  √  √   √ 

23. MAF IJIN 

24. NNR √  √  √  √   √ 

25. NAM √  √  √  √   √ 

26. NDS √  √  √  √  √  
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27. NYP √  √  √  √   √ 

28. NAF √  √  √  √   √ 

29. PM √  √  √  √   √ 

30. RF √  √  √  √  √  

31. RP √  √  √  √   √ 

32. RIW √  √  √  √   √ 

33. RDA √  √  √  √   √ 

34. RAS √  √  √  √   √ 

35. SYN √  √  √  √   √ 

36. SFM √  √  √  √   √ 

37. SAM √  √  √  √   √ 

38. S √  √  √  √   √ 

39. TFS √  √  √  √   √ 

40. VMR √  √  √  √   √ 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS III 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1. ANI √  √  √  √   √ 

2. ASW √  √  √  √  √  

3. AAS √  √  √  √  √  

4. ARW √  √  √  √  √  

5. ACD √  √  √  √   √ 

6. BDP √  √  √  √  √  

7. BPS √  √  √  √   √ 

8. BSK √  √  √  √   √ 

9. CAP √  √  √  √   √ 

10. DSW √  √  √  √  √  

11. DAK √  √  √  √   √ 

12. DNH √  √  √  √   √ 

13. EZ √  √  √  √   √ 

14. FDK √  √  √  √   √ 

15. FAS √  √  √  √   √ 

16. IAF √  √  √  √   √ 

17. KWF √  √  √  √   √ 

18. LA √  √  √  √  √  

19. MHR √  √  √  √   √ 

20. MM √  √  √  √  √  

21. MIY √  √  √  √   √ 

22. MZT √  √  √  √   √ 

23. MAF √  √  √  √   √ 

24. NNR √  √  √  √   √ 

25. NAM √  √  √  √   √ 

26. NDS √  √  √  √   √ 
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27. NYP √  √  √  √   √ 

28. NAF √  √  √  √   √ 

29. PM √  √  √  √   √ 

30. RF √  √  √  √   √ 

31. RP √  √  √  √  √  

32. RIW √  √  √  √   √ 

33. RDA √  √  √  √   √ 

34. RAS √  √  √  √   √ 

35. SYN √  √  √  √  √  

36. SFM √  √   √ √  √  

37. SAM √  √  √  √  √  

38. S √  √  √  √   √ 

39. TFS √  √  √  √   √ 

40. VMR √  √  √  √   √ 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES 

NON EXAMPLES DENGAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS 

V SDN TAMBAKAJI 03 Kota Semarang 

Siklus   : I 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint! 

Catatan : 

1. Pada awal pembelajaran, guru belum memberikan motivasi 

2. Sebagian siswa belum memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran 

3. Beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan materi dari guru 

4. Beberapa siswa masih berbicara dengan teman dan tidak fokus pada media 

5. Masih banyak siswa yang tidak inisiatif menjawab pertanyaan 

6. Guru belum membuat daftar pengelompokan 

7. Beberapa siswa belum berkontribusi dalam diskusi kelompok 

8. Guru belum berkeliling mengamati diskusi 

9. Siswa masih kurang percaya diri saat presentasi 

10. Guru hanya memberikan satu pertanyaan untuk kuis 

11. Guru belum menyimpulkan materi 

 

    Observer 

 

 

Ayu Fatimah C 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES 

NON EXAMPLES DENGAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS 

V SDN TAMBAKAJI 03 Kota Semarang 

Siklus   : II 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk                     : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint! 

Catatan : 

1. Pada awal pembelajaran, sebagian siswa belum memperhatikan apersepsi, 

motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran 

2. Beberapa siswa melakukan hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran 

3. Beberapa siswa masih berbicara dengan teman dan tidak fokus pada media 

4. Beberapa siswa tidak berinteraksi dengan guru 

5. Beberapa siswa belum berkontribusi dalam diskusi kelompok 

6. Guru belum memberikan semangat untuk kelompok lain 

7. Masih ada siswa yang tidak ikut menyimpulkan materi 

 

    Observer 

 

 

Ayu Fatimah C. 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLES 

NON EXAMPLES DENGAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS 

V SDN TAMBAKAJI 03 Kota Semarang 

Siklus   : II 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : Selasa, 31 Maret 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk                     : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model 

Examples Non Examples dengan media powerpoint! 

Catatan : 

1. Pada awal pembelajaran, masih ada siswa yang tidak memperhatikan 

apersepsi, motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran 

2. Beberapa siswa masih berbicara dengan teman dan tidak fokus pada media 

3. Beberapa siswa tidak serius saat presentasi 

4. Siswa lain tidak memperhatikan presentasi kelompok 

5. Masih ada siswa yang tidak ikut menyimpulkan materi 

 

    Observer 

 

 

Ayu Fatimah C. 
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DOKUMENTASI SIKLUS I 
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2. Guru memberikan pertanyaan 

untuk menuntun proses berpikir 

siswa 

4. Guru menjelaskan materi 

menggunakan media tayangan 

powerpoint 

1. Guru menyampaikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran 

3. Guru menampilkan media 

tayangan powerpoint 
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5. Siswa mengamati media tayangan 

powerpoint 

6.  Siswa dikondisikan menjadi 

beberapa  kelompok 

7. Guru membagikan LKS kepada 

masing-masing kelompok 

8. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya 
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9. Guru berkeliling mengamati dan 

melakukan pendekatan pada siswa 

10. Guru mendampingi siswa 

presentasi 

12. Guru membagikan soal evaluasi 11. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 
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13. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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DOKUMENTASI SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Guru memberikan pertanyaan 

untuk menuntun proses berpikir 

siswa 

1. Guru menyampaikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran 

3. Guru menampilkan media 

tayangan powerpoint 

4. Guru menjelaskan materi 

menggunakan media tayangan 

powerpoint 
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5. Siswa mengamati media tayangan 

powerpoint 

6. Siswa mencatat hal-hal penting 

yang ada dalam materi 

8. Guru membagikan LKS 7. Siswa dikondisikan menjadi 

beberapa  kelompok 
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9. Siswa melakukan diskusi 

kelompok 

10. Guru berkeliling mengamati dan 

melakukan pendekatan pada siswa 

11. Guru mendampingi siswa 

presentasi 

12. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 
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13. Guru membagikan soal evaluasi 
14. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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DOKUMENTASI SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Guru memberikan pertanyaan 

untuk menuntun proses berpikir 

siswa 

1. Guru menyampaikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran 

3. Guru menampilkan media 

tayangan powerpoint 

4. Guru menjelaskan materi 

menggunakan media tayangan 

powerpoint 
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5. Siswa mengamati media tayangan 

powerpoint 

6. Siswa mencatat hal-hal penting 

yang ada dalam materi 

8. Siswa memakai nama kelompok 

yang telah dibagikan guru 
7. Siswa dikondisikan menjadi 

beberapa  kelompok 
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9. Guru membagikan LKS 10. Guru menerangkan prosedur 

pengerjaan LKS 

11. Siswa melakukan diskusi 

kelompok 

12. Guru berkeliling mengamati dan 

melakukan pendekatan pada siswa 
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13. Guru mendampingi siswa 

presentasi 

14. Guru memberikan kesempatan 

kelompok lain untuk menanggapi 

hasil presentasi 

15. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

16. Guru membagikan soal evaluasi 
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17. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Surat Keterangan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
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Surat Keterangan Penilitian 
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