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ABSTRAK
Ariqiyati.2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Model Teams Games
Tournament dengan Media Video di SDN Tambakaji 04 Kota
Semarang”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu
Pendidikan. Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Dr.Eko
Purwanti, M.Pd., Pembimbing II Masitah, S.Pd, M.Pd.
Kata Kunci: IPS; Kualitas Pembelajaran; Teams Games Tournament; Video
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, makadiperlukan sebuah inovasi
yang baru dalam dunia pendidikan untuk menciptakan generasi penerus yang
mampu menjawab tantangan global,untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan
adanya system pendidikan dan proses pembelajaran yang baik. Peran guru sebagai
pengembang kurikulum di lembaga pendidikan masing-masing sangat penting
karenadengan bekal kemampuan dan inovasi guru dalammengelolakelas yang
dimiliki akan meningkatkan terlaksananya proses pembelajaran yang aktif.
Pembelajaran IPS berusaha membantu siswadalam memecahkan permasalahan
yang dihadapi, sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami
lingkungan sosial masyarakatnya.Berdasarkan observasi awal di SDN Tambakaji
04 Kota Semarang,ditemukan adanya permasalahan pada mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial. Pada pembelajaran IPS media yang digunakan belum
menarik perhatian siswa sehingga siswa kurang fokus dalam pembelajaran, dan
lebih asyik bercanda sendiri yang berakibat pada hasil belajar siswa rendah.
Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah model Teams
Games Tournament dengan media video dapat meningkatkan kualitas
Pembelajaran di SD, peningkatan kualitas pembelajaran meliputi keterampilan
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD melalui model teams games
tournament dengan media video pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas ini mengimplementasikan dengan pendekatan
scentific pada mata pelajaran IPS.Metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan metode tes dan non test yang meliputi observasi, catatan lapanagan
dan dokumentasi yang menerapkan model teams games tournament dengan
media video pada kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) keterampilan guru siklus I memperoleh
kriteria baik,siklus II memperoleh kriteria baik,siklus III memperoleh kriteria
sangat baik; (2) aktivitas siswa siklus I memperoleh kriteria baik, siklus II
memperoleh kriteria baik,siklus III memperoleh kriteria sangatbaik; (3) hasil
belajar siswa siklus I memperoleh kriteria cukup, siklus II kriteria baik, dan siklus
III kriteria sangat baik
Simpulan penelitian ini adalah melalui model teams games tournament
dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Saran dari
peneliti adalah model teams games tournament dengan media video dapat
diterapkan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
pada muatan pelajaran IPS kelas lain.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh
orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi siswa agar
mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib, 2011:34).
Seiring dengan berkembangan dan perubahan zaman khususnya dalam dunia
pendidikan, dewasa ini seringkali terjadi perubahan dalam dunia pendidikan
seperti perubahan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.
Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi
yang baru dalam dunia pendidikan untuk menciptakan generasi penerus yang
mampu menjawab tantangan global. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan
adanya sistem pendidikan dan proses pembelajaran yang baik. Peran guru sebagai
pengembang kurikulum di lembaga pendidikan masing-masing sangat penting
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karena dengan bekal kemampuan dan inovasi guru dalam mengelola kelas yang
dimiliki akan meningkatkan terlaksananya proses pembelajaran yang aktif.
Dalam kegiatan belajar mengajar guru memiliki peran sangat penting.
Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai fasililitator yang
menyiapkan kondisi yang kondusif untuk belajar. Peran ini dapat dilaksanakan
dengan baik, jika guru mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Guru
tidak merupakan sumber informasi satu-satunya, guru juga dapat mengundang
pakar bidang tertentu sebagai narasumber.
Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari
SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa,
fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI
mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi.
Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga
negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang
cinta damai. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan
terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dalam keberhasilan
kehidupan di masyarakat.
Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi
disebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah sebagai berikut : (1) mengenal
konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, (2)
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memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3)
memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusian, (4)
memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan kompetisi dalam
masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional, dan global.
Pembelajaran IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan
permasalahan yang dihadapi, sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan
memahami lingkungan sosial masyarakatnya menurut Cleaf dalam (Susanto, 2014
: 35). Pendidikan IPS dibelajarkan di SD, dimaksudkan agar siswa menjadi
manusia dan warga negara yang baik, seperti yang diharapkan oleh dirinya, orang
tua, masyarakat dan agama.
Berdasarkan pengertian dan tujuan pembelajaran IPS pada jenjang SD
dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya
tujuan tersebut. Sehingga kemampuan dan keterampilam guru dalam memilih dan
menggunakan berbagai model, metode, dan strategi pembelajaran senantiasa terus
ditingkatkan.agar pembelajaran IPS di SD mampu mengkondisikan upaya
pembekalan keterampilam dan kemampuan dasar bagi siswa untuk menjadi
manusia dan warga negara yang baik. Karena pengkondisian iklim belajar
merupakan aspek penting bagi tercapainya tujuan pendidikan.
Berdasarkan temuan Departemen Pendidikan Nasional (2007) pelaksanaan
kurikulum mata pelajaran IPS ditemukan berbagai permasalahan. Strategi
pembelajaran masih satu arah sehingga gurulah yang aktif, pembelajaran yang
dilakukan kurang kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang
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mengoptimalkan media pembelajaran. Metode ceramah semacam ini kurang
memberikan arahan pada proses pencarian pemahaman, penemuan dan penerapan.
Akibatnya pendidikan IPS kurang memberikan pengaruh yang berarti pada
kehidupan sosial siswa. Suasana belajar seperti itu, menjauhkan peran pendidikan
IPS dalam upaya membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya di
samping aspek nilai dan moral dan banyak memuat materi sosial sehingga
pengetahuan dan informasi yang diterima siswa hanya sebatas produk hafalan.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat praktik pengalaman
lapangan (PPL) di kelas IVB semester 1 tahun 2014/2015 SDN Tambakaji 04
Semarang khususnya pada saat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS)
ditemukan beberapa masalah seperti apersepsi yang dilakukan oleh guru jarang
mengaitkan materi yang akan dipelajari sehingga apersepsi yang dilakukan guru
kurang menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Setiap menyampaikan
materi guru masih menggunakan papan tulis dan buku paket sebagai media
pembelajaran serta guru belum mengaitkan materi dengan pengalaman nyata
dalam kehidupan sehari-hari siswa dan belum dikaitkan dengan pengetahuan yang
relevan. Guru hanya menjelaskan materi dengan ceramah, siswa diminta untuk
memperhatikan dan mencatat penjelasan guru.
Setelah menyampaikan materi guru memberikan latihan soal. Dalam
pengerjaan latihan soal guru kurang mengaktifkan siswa. Guru hanya menyuruh
siswa yang bisa mengerjakan soal untuk maju menuliskan jawaban di papan tulis.
Akibatnya, hanya beberapa siswa saja yang aktif sedangkan yang lainnya bermain
– main sendiri di kelas. Guru kurang memberikan umpan balik dan penghargaan
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kepada siswa,hal ini membuat siswa kurang percaya diri untuk mencoba
menjawab setiap soal yang diberikan oleh guru. Penghargaan maupun penguatan
perlu diberikan pada setiap usaha siswa sangat untuk meningkatkan rasa percaya
diri dan semangat belajar siswa.Dengan pembelajaran tersebut guru belum mampu
menerapkan pembelajaran
pembelajaran,

meliputi

yang menekankan pada penilaian proses selama
menanya,

mengamati,

mencoba,

menalar

dan

mengkomunikasikan.Didapatkan nilai ulangan siswa pada mata pelajaran IPS
yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM).
Berdasarkan gambaran proses pembelajaran di atas tampak bahwa: 1) guru
belum melakukan apersepsi dan menumbuhkan motivasi siswa terhadap
pembelajaran; 2) guru kurang mengaktifkan siswa dalam penggalian informasi
dari lingkungan sekitar maupun dalam pengerjaan soal; 3) siswa kurang fokus
dalam pembelajaran, dan lebih asyik bercanda sendiri yang berakibat pada hasil
belajar siswa rendah; 4) guru belum menerapkan pembelajaran yang kooperatif; 5)
guru belum memberikan penghargaan dan umpan balik; 6) media yang digunakan
belum menarik perhatian siswa.
Dari hasil observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan pada saat
pelaksanakan kegiatan PPL 2 di SDN Tambakaji 04 Semarang, tanggal 7 Oktober
2014 menunjukkan hasil belajar siswa masih dibawah kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Dari data hasil belajar menunjukkan,
bahwa 47 siswa, hanya 14 siswa (29,8%) yang mendapat nilai di atas KKM ,
sedangkan sisanya, 33 siswa (70,2%) mendapat nilai di bawah KKM. Siswa juga
kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran karena guru mengajar dengan
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pendekatan teacher centered. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan
mata pelajaran tersebut perlu sekali ditingkatkan kualitasnya agar siswa lebih aktif
dalam pembelajaran dan kualitas pembelajaran IPS meningkat.
Dari analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran
di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang belum optimal, sehingga
diperlukan perbaikan. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas masalah
hanya difokuskan pada skala yang lebih kecil. Berdasarkan data observasi saat
PPL untuk pembelajaran IPS urgen harus dipecahkan .
Memperhatikan kondisi tersebut maka sebaiknya dilakukan suatu inovasi
saat pembelajaran IPS. Jika sebagian besar pembelajaran dilakukan oleh masingmasing siswa, maka salah satu upaya dilakukan dalam penelitian aktif, tertantang
dan melatih siswa untuk dapat bekerja secara berkelompok (kooperatif).
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang dapat
meningkatkan pencapaian akedemik dan sikap sosial siswa melalui kerjasama di
antara mereka (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:53)
Berdasarkan akar penyebab masalah tersebut, peneliti menetapkan
alternatif tindakan yang dapat meningkatkan keterampilan guru dan mendorong
keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar siswa.
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengubah pembelajaran IPS
yang bersifat verbalisme dan hafalan menuju ke arah pembelajaran yang
bermakna dan menekankan pada aktivitas siswa. Berdasarkan hal tersebut,
peneliti menggunakan model kooperatif Teams Games Tournament dengan media
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video untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN
Tambakaji 04
Pendekatan

scentific

merupakan

pendekatan

ilmiah

yang

dalam

pembelajarannya yang harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai prinsipprinsip atau kriteria ilmiah. Pembelajaran kooperatif model Teams Games
Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif
yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada
perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung
unsur permainan dan reinforcement ( Shoimin, 2014 : 203). Dalam Teams Games
Tournament, siswa mempelajari materi di ruang kelas. Setiap siswa di tempatkan
dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 siswa berkemampuan rendah, sedang dan
tinggi. Komposisi ini dicatat dalam tabel khusus (tabel turnamen).Dalam Teams
Games Tournament setiap anggota ditugaskan untuk mempelajari materi terlebih
dahalu bersama anggota-anggotanya, barulah mereka diuji secara individual
melalui game akademik. Nilai yang mereka peroleh game akan menentukan skor
kelompok mereka masing-masing (Huda, 2013 : 197).
Teams Games Tournament memiliki beberapa kelebihan diantaranya : (1)
Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan
akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang
berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan
penting dalam kelompoknya; (2) dengan model pembelajaran ini, akan
menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota
kelompoknya; (3) membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti
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pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan
pada peserta didik atau kelompok terbaik dan; (4) membuat peserta didik menjadi
lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa
turnamen. Sedangkan kelemahan model Teams Games Tournament diantaranya :
(1) membutuhkan waktu yang lama; (2) guru dituntut untuk pandai memilih
materi pelajaran yang cocok untuk model ini; (3)guru harus mempersiapkan
model ini dengan baik sebelum diterapkan (Shoimin, 2014 : 207 - 208).
Dengan adanya kelemahan dari model Teams Games Tournament guru
berusaha

untuk

mengoptimalkan

model

tersebut

dengan

carasebelum

pelaksanakan model tersebut guru harus menyiapkan dan memilih materi yang
cocok untuk di gunakan dalam penerapan model Teams Games Tournament pada
proses pembelajaran di kelas dan guru harus membuat soal untuk setiap meja
tournamen atau lomba. Selain itu guru harus mempersiapkan dan mengetahui
daftar akademik siswa dari urutan yang tertinggi sampai terendah agar proses
pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
IPS dan sesuai dengan berjalan dengan optimal.
Penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament
dalam kegiatan pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan apabila
didukung dengan menggunakan media pembelajaran.Media pembelajaran
merupakan alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran
untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Rifa’i dan Anni 2011:196).
Dalam penerapan model pembejaran TeamsGames Tournament akan dipadukan
dengan media video untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir siswa.Untuk
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memotivasi siswa dalam pembelajaran maka perlu diterapkan penggunaan media
pembelajaran

yang

mendorong

aktivitas

pembelajaran

agar

lebih

maksimal.Menurut Sudjana & Rivai (dalam Arsyad,2014:28)media pembelajaran
memberikan peran penting untuk mendukung proses pembelajaran yang
diantaranya adalah untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar.
Video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama
dengan suara alamiah atau suara yang sesuai ( Arsyad, 2014 : 50). Video sangat
cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. Akan
tetapi, video mungkin saja kehilangan detail dalam pemaparan materi karena
siswa harus mampu mengingat detail dari scene ke scene. Video memaparkan
keadaan real dari suatu proses, fenemona atau kejadian sehingga dapat
memperkaya pemaparan ( Hamdani, 2011 : 254)
Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan tindakan
dengan menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)
adalah penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng (2013) dengan judul
“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Teams Games
Tournament di SDN Muarareja Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan, (2) peningkatan hasil
belajar matematika materi bangun ruang kelas IV , (3) peningkatan performasi
guru di SDN Muarareja. Hal ini dapat dilihat dari presentase hasil belajar siswa
pada siklus I yaitu :rata-rata kelas 67,29 , ketuntasan belajar secara klasikal 70,
83%, rata-rata siswa 73,19% dan nilai perfomansi guru 83, 80%..Sedangkan hasil
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belajar pada siklus II yaitu: rata-rata kelas 77, 27, ketuntasan belajar klasikal
90,90%, rata-rata aktivitas siswa 76,65% dan nilai performansi guru 90,60%.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan
hasil belajar klasikal, aktivitas siswa dan performasi guru. Hasil penelitian ini
sangat

dimungkinkan

dapat

diterapkan

di

sekolah

lain.(htttp//journal

.unnes.ac.od/sju/index.php/jee diunduh tanggal 6 Februari 2015 pukul 13.00 WIB)
Penelitian yang dilakukan oleh Marwati mahasiswa UNNES pada tahun
2010 dengan judul “ Meningkatkan Kemampuan Berbicara melalui Penerapan
Pembelajaran Koperatif TGT pada siswa Kelas III SD N 4 Mersi” diperoleh
adanya peningkatan rata-rata hasil belajar Bahasa Indonesia dari siklus I sebesar
7,86 Siklus II sebesar 8,46 aktivitas siswa dalam pembelajaran menunjukkan skor
rata-rata siklus I sebesar 63,3 dengan kategori C, siklus II skor rata-rata sebesar
86,6 dengan kategori B, sedangkan aktivitas guru dalam pembelajaran
menunjukan total skor siklus I sebesar 33 dengan kriteria baik dan siklus II
sebesar 38 dengan kriteria amat baik.
Penelitian ini dilakukan oleh Attamimi pada tahun 2014 dengan judul
“Effectivennes of Cooperative Learning in Enhancing Speaking Skill and Attitudes
toward Learning English”. Pada penelitian kedua, peneliti berusaha untuk
mencari tahu apakah cooperative learning dapat meningkatkan sikap siswa yang
baik daripada metode konvesional. Perbedaan signifikan yang ditemukan antara
sikap pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol siswa. Para peserta dalam
kelas cooperative learning memiliki sikap yang lebih positif

terhadap

keterampilan berbicara dibandingkan para peserta yang terkena pendekatan
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trandisional.(http://www.macrothink/org/jurnal/index.php/ijl/art/icle/view/6114/p
df_116 diunduh tanggal 2 Februari 2015 pukul 15.00)
Berdasarkan kajian diatas maka peneliti bermaksud untuk mengadakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di
kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang agar dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Alternatif pemecahan
masalah yang ditetapkan oleh peneliti yaitu dengan melaksanakan pembelajaran
IPS. Penelitian Tindakan Kelas yang akan guru (peneliti) lakukan berjudul
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games
Tournament dengan Media Video di SDN Tambakaji 04 Kota Semarang”.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan
masalah sebagi berikut:Bagaimanakah model Teams Games Tournament dengan
media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SD?
Adapun rumusan masalah di atas dapat dirinci secara khusus sebagai
berikut:
1.2.1.1 Bagaimanakah

pendekatanscentific

melalui

model

pembelajaran

kooperatif Teams Games Tournament dengan media video dapat
meningkatkan keterampilan guru kelas IVB SDN Tambakaji 04 dalam
pembelajaran IPS?
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1.2.1.2 Bagaimanakah pendekatanscentificmelalui model pembelajaran kooperatif
Teams Games Tournament dengan media video dapat meningkatakan
aktivitas siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 dalam pembelajaran IPS?
1.2.1.3 Bagaimanakah

pendekatan

scentific

melalui

model

pembelajaran

kooperatif Teams Games Tournament dengan media video dapat
meningkatakan hasil belajar kelas IVB SDN Tambakaji 04 dalam
pembelajaran IPS?
1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pada pembelajaran IPS pada
kelas IVB SDN Tambakaji 04 maka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
perlu diambil tindakan yaitu melalui perencanaan model pembelajaran kooperatif
Teams Games Tournament dengan video dalam pembelajaran, adapun langkahlangkah tindakan tersebut adalah:
1. Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
2. Guru melakukan apersepsi.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4. Guru menjelaskan materi
5. Guru menampilkan video mengenai materi yang disampaikan.
6. Guru membentuk kelompok awal secara hetorogen
7. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kegiatan.
8. Guru membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat prestasi
dari setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan game pada meja
turnamen.
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9. Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanaan game pada meja
turnament.
10. Guru mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan penghargaan
pada kelompok yang menjadi pemenang.
11. Guru memberikan evaluasi pembelajaran.
12. Guru menutup pelajaran

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan pemecahan masalah yang direncakan di atas, tujuan umum
yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS di SD melalui model Teams Games Tournament dengan media
video pembelajaran.
Tujuan khusus yang hendak dicapai dari tujuan umum di atas dapat dirinci
sebagai berikut:
1.3.1 Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IVB SDN
Tambakaji 04 dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif Teams
Games Tournament dengan media video.
1.3.2 Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IVB SDN Tambakaji
04 dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif Teams Games
Tournament dengan media video
1.3.3 Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 dalam
pembelajaran IPS melalui model kooperatif Teams Games Tournament
dengan media video.
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1.4. MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berarti
bagi perorangan/ institusi sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pada
peningkatan

wawasan

guru

dalam

melaksanakan

pembelajaran

dengan

menerapkan modelTeams Games Tournmaent dengan video. Selain itu, dapat
menambah khasanah pustaka kependidikan yang selanjutnya dapat

memberi

motivasi penelitian tentang masalah sejenis. Dapat memberi wawasan kepada
guru bagaimana cara mengajar muatan pembelajaran IPS yang lebih baik, efektif,
dan efisien.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis penelitian ini ditujukan kepada:
1.4.2.1 Bagi Guru
Implementasi model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament
dengan media audio-visual di SDN Tambakaji 04 dapat mendorong dan
memotivasi para guru agar dapat melakukan motivasi para guru agar dapat
melakukan inovasi sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif,
efektif dan menyenangkan.
1.4.2.2 Bagi Siswa
Secara umum dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Teams
Games Tournament siswa dituntut aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas
dan melalui model pembelajaran Teams Games Tournament dapat membantu
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mewujudkan

pembelajaran

yang

lebih

memberikan

peluang

untuk

mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Selain itu menumbukan rasa
tanggung jawab dan kerjasama yang tinggi pada siswa.
1.4.2.3 Bagi Sekolah
Penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament
dengan media video memberikan dampak yang positif pada kualitas pembelajaran
khususnya untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan kurikulum KTSP di
sekolah. Selain itu, penelitian ini dapat membantu serta bertukar pengetahuan
dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran
sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan
pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat khususnya dalam rangka
penerapan kurikulum KTSP

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI
2.1.1. Pengertian Belajar
Gredler (dalam Winataputra, 2008: 1.5) menyatakan bahwa belajar adalah
proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam
competencies, skill andattitude, kemampuan (competencies), keterampilan (skill),
dan sikap (attitude) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai
dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat.
Menurut Slameto (2010: 2) belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Daryanto (2013: 2) mendefinisikan belajar sebagai hasil konstruksi sendiri
(pebelajar) sebagai hasil interaksinya terhadap lingkungan belajar.
Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan
serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru,
dan lain sebagainya. Belajar akan lebih baik, jika subjek belajar mengalami atau
melakukannya, jadi belajar tidak hanya bersifat verbalistik (Sardiman, 2014: 20).
Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slemeto,
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2010:2). Sedangkan menurut Rusman belajar merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku
individu. Sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan
belajar (Rusman, 2012 :85).
Menurut Surya dalam Rusman mengemukakan bahwa belajar dapat
diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh
perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman
individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Rusman, 2012 :
85). Menurut Rifa’i dan Anni belajar merupakan proses penting bagi perubahan
perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan
dikerjakan oleh seseorang (Rifa’i dan Anni, 2011 : 82).Belajar merupakan
perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya
dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya (Hamdani,
2011:21).
Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan,
meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan
kepribadian. (Suyono, Hariyanto, 2014:9). Sedangkan menurut ( Hamalik, 2012 :
4) belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi antara
individu dan lingkungan.
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para beberapa ahli
diatas, maka disimpulkan oleh peneliti bahwa belajar adalah suatu usaha sadar
yang dilakukan oleh manusia yang ditandai dengan perubahan perilaku dan
kecakapan yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya
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untuk memperoleh pengetahuan sehingga memberi dampak positif bagi kehidupan
manusia dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Beberapa ciri belajar menurut Darsono dalam adalah sebagai berikut :
1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan
digunakan sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar.
2. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak diwakilkan kepada orang lain.
3. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan.
4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.
Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut (Hamdani,
2011: 22)
1. kesiapan belajar
2. perhatian
3. motivasi
4. keaktifan siswa
5. mengalami sendiri
6. pengulangan
7. materi pelajaran yang menantang
8. balikan dan penguatan
9. perbedaan individual
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, belajar merupakan sesuatu kegiatan
yang memungkinkan siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga
mampu menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.
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Dari pengertian belajar menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
belajar merupakan sebuah proses untuk meperoleh perubahan seseorang secara
keseluruhan.

Perubahan

yang

dimaksud

adalah

perubahan

pengetahua,

pemahaman, sikap, tingkah laku, kecakapan, keterampilan, kemampuan dan
sebagainya secara bertahap.
2.1.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut

Rifa’i dan Anni faktor – faktor yang memberikan kontribusi

terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta
didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh;
kondisi psikis; seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial,
seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu
kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan
berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar (Rifa’i dan Anni,
2011:97).
Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal yang ada
di lingkungan peserta didik. Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat
kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar,
iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat mempengaruhi
kesiapan, proses, dan hasil belajar.
Belajar

yang

berhasil

mempersyaratkan

pendidik

memperhatikan

kemampuan internal peserta didik dan situasi stimulus yang berada di luar peserta
didik. Dengan kata lain belajar tipe kemampuan baru harus dimulai dari
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kemampuan yang telah dipelajari sebelumnya (prior learning) dan menyediakan
situasi eksternal yang bervariasi.
2.1.2. Pembelajaran
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan
aktivitas yang paling utama. Pembelajaran seacara umum adalah kegiatan yang
dilakukan guru sehingga tingkah laku siswa berubah kerarah yang lebih baik.
Pembelajaran adalah upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap
kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar
terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa serta antar siswa (Hamdani, 2011 :
71).
Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi,
menfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta
didik (Winaputra, Udin.dkk, 2008 : 1.18). Sedangkan menurut Rusman
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber
belajar

pada

suatu

lingkungan

belajar.

Dalam

proses

berlangsungnya

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar
terlaksana secara efektif dan efisien (Rusman, 2012 : 5).
Pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan
sekitarnya yang artinya proses-prosespsikologis tidak terlalu banyak tersentuh
disini (Huda, 2013 :6).
Berdasarkan definisi pembelajaran menurut para ahli tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai
dengan target kurikulum, tanpa memperhatikan kondisi siswa tetapi juga terkait
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dengan unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang
saling mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran
adalah interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta teori dan praktik.
2.1.3. Kualitas Pembelajaran
Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) menyatakan bahwa kualitas dapat
dimaknai dengan mutu atau keefektifan.Secara definitif, efektivitas dapat
dinyatakan

sebagai

tingkat

keberhasilan

dalam

mencapai

tujuan

atau

sasarannya.Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau kefektifan. Menurut
Hamdani (2011: 194), menyatakan bahwa kualitas pembelajaran atau efektivitas
belajar

merupakan

tingkat

pencapaian

tujuan

pembelajaran,

termasuk

pembelajaran seni. Pencapaia tujuan pembelajaran tersebut berupa peningkatan
pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan sikap melalui proses
pembelajaran.

Kualitas

Pembelajaran

adalah

tingkat

pencapaian

tujuan

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni (Daryanto, 2013:57)
Menurut Depdiknas (2004: 7) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran
diartikan intensitas keterkaitan sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum, dan
bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran yang menghasilkan
proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler.
Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran
adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan
yang telah dirancang dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, yang
mencakup berbagai aspek yang meliputi perilaku guru dalam pembelajaran,
perilaku siswa, dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran,
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media pebelajaran dan sistem pembelajaran. Semuanya aspek dalam kualitas
pembelajaran saling terkait. Dalam penelitian ini kualitas pembelajaran yang
dikaji meliputi keterampilan guru, aktifitas siswa, dan hasil belajar siswa.
2.1.4. Keterampilan Guru
Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses dimana terjadi interaksi
atau hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik guna mencapai tujuan
pendidikan yang diinginkan. Disini guru menjadi peran yang penting dalam
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar, seorang guru tidak hanya
bertugas untuk mengajar tetapi juga membimbing peserta didiknya. Hal ini serupa
dengan pendapat Slameto (2010: 97) yang menyatakan bahwa dalam proses
belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan
memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Untuk
melaksanakan tugas-tugasnya, seorang guru dituntut memiliki keterampilan dasar
mengajar yang memadai agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan
baik.
1) Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills)
Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakuka oleh guru
dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar
mental maupun perhatiannya terpuasat pada materi yang akan dipelajarinya,
sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan
belajar. Sedangkan Usman (dalam Rusman, 2012: 68) menyatakan komponen
– komponen membuka pelajaran yaitu: 1) menarik perhatian siswa dengan
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gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi
pembelajaran yang bervariasi; 2) menimbulkan motivasi yang disertai dengan
kehangatan

dan

keantusiasan,

menimbulkan

rasa

ingin

tahu,

serta

mengemukaka ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa; 3)
memberi acuan dengan mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas – batas
tugas, menyarankan langkah – langkah yang akan dilakukan, mengingatkan
masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan beberapa pertanyaan; 4)
memberikan apersepsi (memberikan kaitan materi sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari) sehingga materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan
yang utuh. Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru
dalam kegiatan pendahuluan adalah: 1) menyiapkan peserta didik secara psikis
dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) memberi motivasi belajar
siswa secara

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam

kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal,
nasional dan internasional; 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 4)
menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;
dan 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai
silabus.
2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills)
Usman (2013: 74) dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan
peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik
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pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif bagi siswa.
Sedangkan menurut Anitah (2009: 7.5) menyatakan bahwa kegiatan bertanya
yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
pengetahuan siswa, untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru
dengan siswa dan antara siswa dengan siswa, serta untuk mendorong para
siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Rusman (2012: 69) menyatakan bahwa komponen - komponen
keterampilan dasar bertanya meliputi: 1) pengungkapan pertanyaan secara jelas
dan singkat. Pertanyaan yang diungkapkan guru harus menggunakan kata –
kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya; 2)
pemberian acuan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan supaya
siswa dapat menjawab dengan jelas; 3) fokus pertanyaan. Pertanyaan harus
terfokus pada pada pertanyaan yang diinginkan, apakah dalam bentuk
pertanyaan terbuka, tertutup, pertanyaan luas atau pertanyaan sempit; 4)
pemindahan giliran menjawab agar tidak didominasi oleh beberapa orang siswa
saja; 5) penyebaran pertanyaan, pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu
setelah itu pertanyaan disebar untuk memberikan kesempatan pada semua
siswa; 6) pemberian waktu berpikir; 7) pemberian tuntunan bagi siswa yang
mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan.
3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills)
Usman (2013: 80) menyatakan penguatan (reinforcement) adalah segala
bentuk respons, yang bersifata verbal ataupun nonverbal, yang merupakan
bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang
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bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi siswa
atas perbuatan sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Menurut
Rusman (2012: 70) ada empat cara dalam memberikan penguatan
(reinforcemen) yaitu: 1) penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus
jelas kepada siapa ditujukan, yaitu degan cara menyebutkan namanya; 2)
penguatan kepada kelompok siswa. Caranya dengan memberikan penghargaan
kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik; 3)
pemberian penguatan dengan cara segera; 4) variasi dalam penggunaan
penghargaan yang diberikan.
Usman (2013: 81-82) menyebutkan beberapa jenis keterampilan memberi
penguatan antara lain: 1) penguatan verbal. Biasanya diungkapkan dengan atau
diutarakan dengan menggunkanan kata – kata, pujian, penghargaan,
persetujuan, misalnya bagus; bagus sekali; betul; pintar; ya; tepat; seratus buat
kamu!; 2) penguatan nonverbal: a) penguatan gerak isyarat, misal anggukan
kepala, gelengan kepala, senyuman, kerut kening, acungan jempol, sorot mata
yang sejuk bersahabat atau tajam memandang; b) penguatan dengan cara
mendekati. Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian terhadap
pelajaran, tingkah laki atau penampilan siswa. Misalnya guru berjalan menuju
siswa atau berjalan di sisi siswa. Penguatan ini berfungsi menambah
penguatanverbal; c) penguatan dengan sentuhan (contact). Guru dapat
menyatakannya dengan cara menepuk – nepuk bahu siswa atau pundak siswa,
berjabat

tangan;

d)

penguatan

dengan

memberikan

kegiatan

yang

menyenangkan. Guru dapat menggunakan dengan cara memberikan kegiatan –
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kegiatan atau dengan tugas – tugas yang disenangi oleh siswa; e) pendekatan
berupa simbol atau benda. Penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan
berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang, lencana, atau
komentar tertulis pada buku siswa.
4) Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills)
Usman (2013: 84) menyatakan bahwa variasi stimulus adalah suatu
kegiatan guru dalam proses belajar-mengajar yang ditujukan untuk mengatasi
kebosanan murid sehingga, dalam situasi belajar-mengajar, murid senantiasa
menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Menurut Rusman
(2012: 72) penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk
mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton,
dengan variasi yang diadakan dalam kegiatan pembelajaran diharapkan
pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa
senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam
kegiatan pembelajara.
Usman (2013: 85- 88) menyebutkan beberapa komponen - komponen
menggunakan variasi meliputi: 1) variasi dalam gaya mengajar guru. Ada
beberapa variasi gaya mengajar guru, yaitu: penggunaan variasi suara (teacher
voice), pemusatan perhatian siswa (focusing), kesenyapan atau kebisuan guru
(teacher silence), mengadakan kontak pandang dan gerak (eye contact and
movement), gerakan badan mimik, dan pergantian posisi guru di dalam kelas
atau gerak guru (teacher movement); 2) variasi penggunaan media dan alat –
alat pengajaran. Adapun beberapa variasi penggunaan alat atau bahan antara
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lain: yang dapat dilihat (visual aids), yang dapat didengar (auditif aids), yang
dapat diraba, dimanipilasi, dan digerakkan (motorik), yang dapat didengar,
dilihat, dan diraba (auditif visual aids); 3) variasi interaksi dan kegiatan siswa.
Penerapan

keterampilan

mengadadakan

variasi

harus

sesuai

tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai, materi, dan kemampuan siswa, yang
berlangsung secara berkesinambungan secara wajar dan terencana.
5) Keterampilam Menjelaskan (Explaining Skills)
Menurutu

Rusman

(2012:73)

keterampilan

menjelaskan

dalam

pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan
secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan lainnya,
misalnya sebab dan akibat. Sedangkan menurut Usman (2013: 88-89)
penyajian informasi secara lisan untuk menunjukkan adanya hubungan suatu
penyajian informasi secara lisan yang dilakukan dengan sistematik agar siswa
dapat menerima informasi yang disajikan dengan mudah.
Usman (2013: 90) menyebutkan beberapa komponen – komponen
keterampilan menjelaskan antara lain: 1) merencanakan penjelasan; dan 2)
menyajikan pejelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya
dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut: kejelasan, penggunaan
contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan.
Sedangkan Rusman (2012: 75) menyatakan ada lima prinsip yang harus
diperhatikan guru yang berkenaan dengan keterampilan menjelaskan yaitu: 1)
keterkaitan dengan tujuan. Materi pelajaran yang disampaikan harus bermuara
pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan; 2) relevan antara
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penjelasan dengan materi dan karakterisktik siswa baik usia, tugas
perkembangan, dan tingkat kesukaranya; 3) materi yang disampaikan
bermakna bagi siswa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan
datang; 4) dinamis, yaitu memadukannya dengan tanya jawab, atau
menggunakan media pembelajaran agar penjelasan lebih menarik dan
sistematis, penjelasan harus mudah dipahami oleh siswa dan tidak verbalisme;
5) penjelasa dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup.
6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Rusman (2012: 75) menyatakan bahwa keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara
kelompok. Sedangkan menurut Usman (2013: 94) siswa berdiskusi dalam
kelompok – kelompok kecil dengan bimbingan guru atau temannya untuk
berbagi informasi, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. Guru
diharapkan mampu membimbing siswanya untuk berdiskusi dan berani
mengeluarkan ide maupun pendapat mereka di dalam kelompok.
Komponen – komponen yang harus dikuasai guru dalan keterampilan
mebimbing diskusi kelompok kecil menurut Usman (2013: 94-96) meliputi: 1)
pemusatan perhatian siswa terhadap tujuan dan topik diskusi; 2) memperjelas
permasalahan; 3) menganalisis pandangan siswa; 4) meningkatkan urunan
pikiran siswa; 5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 6) menutup diskusi;
7) hal – hal yang perlu dihindari adalah mendominasi pembicaraan dalam
diskusi.
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7) Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas menurut Usman (2013: 97) merupakan kegiatan –
kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi
terjadinya proses belajar mengajar. Kegiatan yang termasuk dalam hal ini
misalnya penghentian tingkah laku siswa yang mengganggu jalannya
pembelajaran agar kembali memusatkan perhatiannya pada pembelajaran. Guru
harus mengetahui keadaan siswa yang belum bisa ataupun sudah bisa sehingga
guru memberikan tindakan yang tepat kepada siswa. guru harus mampu
menanggapi setiap respon siswa baik berupa jawaban, pertanyaan maupun
pendapat. Pemberian reward baik dan sikap hangat bersahabat juga harus
dilakukan guru dalam mengelola kelas. Adapun prinsip – prinsip pengguanaan
keterampilan mengelola kelas yaitu: 1) kehangatan dan keantusiasan; 2)
tantangan; 3) bervariasi; 4) keluwesan; 5) penekanan pada hal – hal yang
positif; dan 6) penanaman disiplin diri.
Komponen dalam keterampilan mengelola kelas menurut Permendikbud
nomor 65 Tahun 2013, antara lain a) guru menyesuaikan pengaturan tempat
duduk

peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses

pembelajaran; b) volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran
harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik; c) guru wajib
menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta
didik; d) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan
kemampuan belajar peserta didik; e) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan,
kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
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f) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil
belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung; g) guru
mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan
pendapat; h) guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi; i) pada tiap awal
semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan j)
guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang
dijadwalkan. Sedangkan komponen – komponen dalam keterampilan
mengelola kelas menurut Usman (2013: 98 - 100) adalah: 1) keterampilan yang
berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang
optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan
perhatian kelompok, memberukan petunjuk – petunjuk yang jelas, menegur,
dan memberi penguatan; 2) keterampilan yang berhubungan dengan
pengembalian kondisi belajar yang optimal, seperti modifikasi tingkah laku,
pengelolaan kelompok, menemukan, memecahakan tingkah laku yang
menimbulkan masalah.
8) Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Rusman (2012: 77) hakikat pembelajaran perseorangan adalah terjadinya
hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa,
siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing – masing, siswa
mendapat bantuan dari guru sesuai dengan dengan kebutuhannya, dan siswa
dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. Komponen – komponen
keterampilan pembelajaran perseorangan menurut Usman (2013: 106-107)
terdiri dari: 1) keterampilan mengadakan pendekatan pribadi; 2) keterampilan
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mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; 3) keterampilan membimbing dan
memberi kemudahan belajar; 4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
9) Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills)
Rusman (2012: 78) menyatakan bahwa menutup pelajaran merupakan
kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut
Usman (2013: 92) kegiatan menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi
gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui
tingkat pencapaian sisiwa dan tingkat keerhasilan guru dalam proses belajarmengajar.
Komponen keterampilan menutup pelajaran menurut Usman (2013: 93)
adalah: 1) meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum
atau menyimpulkan hasil pembelajaran; 2) melakukan evaluasi dengan cara
mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain,
mengekplorasi pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal – soal tertulis.
Sedangakan komponen keterampilan menutup pelajaran menurut Anitah
(2009: 8.9) adalah:
a. Meninjau kembali penguasaan siswa terhadap materi dengan
merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran.
b. Melakukan evaluasi, bentuk evalusasi yang dapat yang dilakukan oleh
guru

adalah:

tanya

jawab

secara

lisan,

mendemonstrasikan

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, meminta
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siswa memberikan pendapatnya tentang masalah yang baru saja
dibahas, dan memberikan soal-soal tertulis.
c. Memberi tindak lanjut. Guru perlu memberikan tindak lanjut yang
dapat berupa: tugas-tugas yang ddapat dikerjakan siswa secara
individual seperti pekerjaan rumah (PR), serta tugas kelompok untuk
merancang sesuatu atau memecahkan masalah berdasarkan konsep
yang baru dipelajari.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa seorang guru
wajib memiliki delapan keterampilan yang diaplikasikan dalam kegiatan
pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Berdasarkan teori di atas penulis menyimpulkan bahwa keterampilan guru
adalah segala kemampuan yang dimiliki guru dalam melaksanakan proses
pembelajaran. Apabila guru dapat melaksanakan perannya dengan ketrampilan
yang baik, maka kualitas kegiatan pembelajaran akan meningkat dan mendorong
tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang.
Dalam penelitian ini penilaian keterampilan guru pada pembelajaran IPS
dengan model Teams Games Tournament dengan media videoadalah.
(1) Mempersiapkan media dan bahan ajar (keterampilan mengadakan variasi).
(2) Membuka

pelajaran

dan

menyampaikan

tujuan

pembelajaran

(keterampilan membuka pelajaran, Keterampilan bertanya).
(3) Menjelaskan

materi

pembelajaran

secara

klasikal

(keterampilan

menjelaskan).
(4) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik (keterampilan bertanya).
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(5) Membentuk kelompok diskusi (keterampilan mengelola kelas).
(6) Membimbing peserta didik untuk memami materi. (keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan).
(7) Membimbing

peserta

didik

dalam

kelompok

untuk

berdiskusi

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil).
(8) Membimbing peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok (keterampilan mengelola kelas).
(9) Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. (keterampilan memberikan
penguatan)
(10) Menutuppelajaran (keterampilan menutup pelajaran).
2.1.5 Aktivitas Siswa
Belajar adalah perubahan sebagai hasil interaksi yang disebut aktivitas
belajar. Aktivitas belajar terjadi dalam satu konteks perencanaan untuk mencapai
suatu perubahan tertentu. Aktivitas belajar menggunakan seluruh potensi individu
sehingga akan terjadi perubahan perilaku tertentu. (Rusman, 2012, 96)
Aktivitas belajar merupakan prinsip atau azas yang sangat penting didalam
interaksi belajar mengajar. Aktivitas yang dimaksudkan disini bukan hanya
aktivitas fisik tetapi mencakup aktivitas mental. Pada kegiatan belajar, kedua
aktivitas tersebut saling terkait. Aktivitas fisik adalah peserta didik giat aktif
dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya
duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik yang
mempunyai aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja
sebanyak-banyaknya dalam rangka pembelajaran. Seluruh peranan dan kemauan
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dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil
pengajaran yang optimal (Sardiman, 2014:100).
Paul B. Dierich menggolongkan banyak jenis aktivitas yang dapat
dilakukan siswa selama mengikuti pembelajaran, antara lain:
1.) Visual activities, yang termasuk didalamnya, membaca, memperhatikan
gambar, demostrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain.
2.) Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, dan
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi dan interupsi.
3.) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik dan pidato.
4.) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan laporan,
angket dan menyalin.
5.) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta dan
diagram.
6.) Motor activities yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan
percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun
dan beternak.
7.) Mental activities sebagai contoh misalnya: menghadapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan dan mengambil
keputusan.
8.) Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.
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9.) Merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktifitas
siswa adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses
pembelajaran yang mencakup interaksi peserta didik dengan lingkungan
belajar, sehingga akan menyebabkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa
karena terciptanya kondisi belajar yang aktif.Aktifitas siswa pada pembelajaran
IPS melalui model Teams Games Tournament dengan media video dalam
penelitian ini memiliki indikator, antara lain :
1) Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. (aktifitas emosional)
2) Merespon apersepsi yang diberikan guru dengan menjawab pertanyaan.
(aktifitas lisan dan mental)
3) Mendengarkan informasi yang disampaikan guru, yaitu tujuan pembelajaran
dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. (aktifitas mendengarkan)
4) Mengamati media yang ditunjukkan oleh guru. (aktifitas visual)
5) Menganalisis mengenai materi yang diajarkan (aktifitas mental)
6) Mengidentifikasi permasalahan yang ditemui. (aktifitas mental)
7) Mengemukakan permasalahan yang ditemui melalui bertanya. (aktifitas
emosional)
8) Berkelompok dan mendiskusikan permasalahan yang muncul. (aktifitas
metrik, lisan, mendengarkan, dan mental)
9) Mencatat hasil diskusi (aktifitas menulis)
10) Melakukan permainan dengan menjawab pertanyaan pada setiap kelompok
masing- masing (aktifitas lisan, visual, mendengarkan dan metrik)
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11) Menanyakan hal-hal yang belum dipahami. (aktifitas lisan dan emosional)
12) Menyimpulkan materi bersama guru dan melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang telah dilaksanakan. (aktifitas mental)
13) Mengerjakan soal evaluasi. (aktifitas visual, menulis, dan mental)
Aktivitas yang tidak ikut dikaji dalam penelitian yaitu drawing activities
karena siswa tidak melaksanakan aktivitas menggambar pada pembelajaran IPS
melalui model Teams Games Tournament dengan media video. Aktivitasaktivitas tersebutakan lebih terperinci dan dijabarkan dalam instrument
penelitian.Dengan melaksanaan aktivitas tersebut, maka diharapkan aktivitas
belajarsiswa akan meningkat. Peningkatan aktivitas belajar siswa akan
berpengaruh padapeningkatan hasil belajar, baik hasil belajar kognitif, afektif
maupun psikomotorik.
2.1.6 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan suatu perolehan dalam suatu proses belajar
individu, yaitu peserta didik. Hasil belajar akan akan maksimal apabila peserta
didik dapat melakukan proses belajar dengan baik. Menurut Purwanto hasil
belajar terdiri dari dua kata , yaitu “hasil” dan “belajar”.

Pengertian hasil

menunjuk pada suatu perolehan aakibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses
yang

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar dilakukan

untuk mengusahakan perubahan perilaku pada individu. Perubahan perilaku itu
merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Hasil belajar merupakan
perubahan perilaku manusia akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena
dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses
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pembelajaran. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran. (Purwanto, 2014:
44-45)
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,
sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar dapat berupa: informasi
verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap.
(Suprijono, 2010: 5-6).

Menurut Nasrun hasil belajar merupakan hasil akhir

pengambilan keputusan mengenai tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa
selama mengikuti proses pembelajarannya. Hasil belajar dapat dikatakan tinggi
apabila

tingkat

kemampuan

siswa

bertambah

dari

sebelumnya.

(http://dalyanasblog.blogspot.com/2011/01/pengertian-hasil-belaja2.html/diunduh
29 Januari 2014 : 17.30)
Menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni 2011: 85) hasil belajar dalam
rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif,
psikomotorik. Perinciannya adalah sebagai berikut:
a. Ranah kognitif: berkaitan dengan hasil belajar. Ranah kognitif mencakup
enam kategori yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis,
sintesis, dan penilaian
b. Ranahafektif: berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah
afektif mencakup lima kategori yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian,
pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup.
c. Ranah psikomotorik: berkaitan dengan kemampuan fisik. Ranah
psikomotorik mencakup tujuh kategori yaitu persepsi, kesiapan, gerakan
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terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan
kreativitas.
Berdasarkan beberapa teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan penguasaan konsep yang dideskripsikan dalam pencapaian
tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang
didasarkan

pada

perubahan

perilaku

yang

diperoleh

setelah

kegiatan

pembelajaran.
2.1.6.1 Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk
peserta didik menjadi pribadi yang positif dan berakhlak karimah sesuai dengan
dengan standar kompetensi kelulusan (SKL) sehingga dapat diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari (Zaenul, 2012:22)..
Secara substansif, tujuan pendidikan karakter adalah membimbing dan
menfasilitasi anak agar memiliki karakter positif (baik). Pendidikan karakter
bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu nilai yang menjadi satu
kesatuan dengan setiap mata pelajaran di sekolah. Proses pendidikan karakter
tidak dapat langsung dilihat hasilnya dalam waktu yang singkat, tetapi
memerlukan proses kontinu dan konsisten. Pendidikan karakter berkaitan dengan
waktu yang panjang sehingga tidak dapat dilakukan dengan hanya satu kegiatan
saja. Pendidikan karakter harus diintergrasi dalam kehidupan sekolah, baik dalam
konteks pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas.
Pendidikan karakter di sekolah sangat berpengaruhi oleh perilaku guru.
Perilaku guru yang negatif dapat membunuh karakter anak yang positif (seperti
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pemarah, kurang peduli, merendahkan diri anak, mempermalukan anak di depan
kelas dan lain sebagainya). Adapun perilaku guru yang positif (seperti sabar,
memberikan pujian, kepada anak, kasih sayang, adil, bijaksana, ramah dan santun)
akan membangun dan menguatkan karakter positif anak.
Strategi pembelajaran pendidikan karakter dapat dilihat dalam empat
bentuk intergrasi, yaitu: (1) intergrasi dalam mata pelajaran; (2) intergrasi melalui
pembelajaran tematik; (3) intergrasi melalui penciptaan suasana berkarakter dan
pembiasaan; (4) intergrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler; (5) intergrasi antara
program pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat (Zaenul, 2012:46)
Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran
adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa
dengan bimbingan guru yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan dan
keterampilan serta pengembangan sikap dari siswa menuju ke arah yang lebih
baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Salah satu bukti
yang dapat diukur dari pembelajaran yang berkualitas salah satunya adalah
prestasi belajar yang dicapai siswa setelah melakukan pembelajaran. Hasil belajar
siswa pada muatan pembelajaran IPS melalui model Teams Games Tournament
dengan media videodalam penelitian ini memiliki indikator, antara lain :
1. Menjelaskan pengertian dari koperasi (ranah kognitif)
2. Mejelaskan tujuan dari Koperasi (ranah kognitif)
3. Menjelaskan manfaat dari koperasi (ranah kognitif)
4. Menyebutkan macam-macam dari Koperasi (ranah kognitif)
5. Menyimpulkan pentingnya usaha bersama koperasi (ranah kognitif).
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2.1.7 Teori Belajar Konstruktivisme
Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang
bersifat telah teruji kebenarannya melalui eksperimen.(Suprijono, 2010 : 16).
Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis
bahwa dengan mereflesikan pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi
pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup (Suyono dan Hari
yanto , 2014:105). Belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun
pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui
konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Revolusi kontruktivisme
mempunyai

akar

yang kuat

dalam

sejarah

pendidikan.

Perkembangan

konstruktivisme dalam belajar tak lepas dari usaha keras Jean Piaget dan
Vygotsky. Jean Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa perubahan kognitif
kearah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada
mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses
ketidakseimbangan. Selain itu, juga menekankan pada pentingnya lingkungan
sosial dalam belajar dengan menyatakan bahwa intergrasi kemampuan dalam
belajar kelompok akan dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual
(Baharuddin dan Wahyuni, 2012: 117).
Konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih
menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar sebaga tujuan dinilai penting,
tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.
Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajardan strategi belajar akan
mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang.
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2.7.1.1 Konstruktivisme menurut Piaget
Piaget (1990) menjelaskan pentingnya berbagai faktor internal seseorang
seperti tingkat kematangan berpikir, pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya,
konsep diri, dan keyakinan dalam proses belajar. Menurut Piaget, proses berpikir
melibatkan dua jenis proses yang saling berhubungan, yaitu mengorganisasikan
dan mengadaptasikan informasi atau pengetahuan. Ketika mengorganisasikan
pengetahuan, yang dilakukan seseorang adalah membedakan informasi yang
penting dari yang tidak penting, atau konsep utama dengan jabatannya, serta
melihat saling keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainya. Di samping
itu seseorang akan melakukan proses adaptasi ketika belajar, yaitu melalui
asimilasi dengan cara mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang
telah dimiliki atau melalui proses akomodasi terhadap pengetaahuan baru, dengan
sedikit banyak mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki.
2.7.1.2 Konstruktivisme menurut Vygotsky
Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah
adanya interaksi sosial individu dengan lingkungan. Vygotsky berpendapat bahwa
pengetahuan dibangun secara sosial, dalam pengertian bahwa peserta yang terlibat
dalam suatu interaksi sosial akan memberikan konstribusi dan membangun
bersama makna suatu pengetahuan. Dengan demikian proses yang terjadi akan
beragam sesuai dengan konteks kulturalnya. Proses dan konteks kultural yang
beragam juga menghasilkan belajar yang beragam pula. (Winatuputra, 2008 :6.66.9)
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2.1.8 Hakikat IPS
2.1.8.1 Pengertian IPS
Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah bidang studi yang mempelajari,
menelaah, menganalisis, gejala dan masalah sosial dimasyarakat dengan meninjau
dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. (Sardjiyo dkk, 2009:1.26).
Menurut Somantri dalam Sapriya Pendidikan IPS adalah seleksi dari displin ilmuilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan
disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. (Sapriya,
2014:11)
Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang
ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi,
politik, hukum dan budaya. (Susanto, 2014:6). Manusia sebagai makhluk sosial
selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia harus
menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya.
Pengertian Ilmu pengetahuan sosial (IPS) selengkapnya dirumuskan oleh
NCSS tahun 1993 yaitu social studies is the integrated study of the social sience
and hunanities to promote civic competence. Whintin the school program, social
studies provides coordined systematic study drawing upon such displines as
anthropology, archaeology, economies, geography, history, law, philosophy,
polical science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate
content from the humanities, mathematic and natural science, the ability to make
informed and reasoned decisions for the public good as citizens of aculturally
diverse, democratic society in an interdependent world.
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Pernyataan diatas adalah ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi
studi

ilmu

sosial

dan

kemanusian

untuk

meningkatkan

kemampuan

kewarganegaraan. Dalam program sekolah, ilmu pengetahuan sosial memadukan
dan mengorganisasikan secara sistematis seperti displin ilmu antropologi,
arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi,
agama, dan sosiologi. Selain itu, dalam ilmu pengetahuan sosial juga terdapat
disiplin ilmu lain seperti humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam,
serta kemampuan untuk membuat keputusan informasi dan beralsan untuk
kepentingan sebagai warga yang berbudaya pada lingkungan global (Sapriya,
2014 : 10)
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS adalah suatu program
pendidikan yang mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial
dan fisiknya dan bahannya merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran
ilmu-ilmu sosial.
Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi
disebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS yaitu:
a) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan
lingkungan.
b) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inquiry, pemecahan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
c) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusian.
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d) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan kompetisi dalam
masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global. (Susanto,
2014: 31).
Secara umum tujuan pendidikan IPS pada tingkat SD untuk membekali
peserta didik dalam bidang pengetahuan sosial sedangkan secara khusus tujuan
pendidikan IPS antara lain:
a) Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya.
b) Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun alternatif
pemecahan nasional yang terjadi dalam kehidupan nasional.
c) Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai
bidang keilmuan serta bidang keahlian.
d) Kesadaran

sikap

mental

yang positif

dan

keterampilan

terhadap

pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan
tersebut.
e) Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan
perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
(Susanto, 2014: 31-32)
Dari tujuan-tujuan pendidikan IPS diatas, dapat dipahami bahwa hakikat
pembelajaran untuk membekali peserta didik memiliki kemampuan dasar berpikir
logis dan kritis sehingga mampu memecahkan masalah, memahami nilai sosial
dan berkomunikasi.
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2.1.8.2 Pembelajaran IPS SD
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar bersifat
integratif, karena materi yang diajarkan merupakan akumulasi sejumlah dsiplin
ilmu sosial. Pembelajaran IPS pun lebih menekankan aspek pendidikan daripada
transfer konsep karena melalui pembelajaran IPS siswa diharapkan memahami
sejumlah konsep dan melatih sikap, nilai, moral dan keterampilannya berdasarkan
konsep yang telah dimiliknya.
Karakteristik pembelajaran IPS di SD antara lain:
a) Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi,
sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi bahkan
juga bidang humaniora, pendidikan dan agama.
b) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS dari stuktur keilmuan
geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi dikemas sedemikian rupa
sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
c) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai
masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner..
d) Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan
perubahan

kehidupan

masyarakat

dengan

prinsip

sebab

akibat,

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan
masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti
pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan.
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e) Standar kompeteni dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga dimensi
dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia
secara keseluruhan. (Susanto, 2014 :21-22)
Strategi penyampaian pengajaran IPS didasarkan pada suatu tradisi yaitu
materi disusun dalam urutan: anak (diri-sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga,
kota, region, negara dan dunia. Artinya bahwa anak pertama dikenalkan atau perlu
memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat diri sendiri.
Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsetrasi
keluar dari lingkungan tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya unsur
unsur dunia yang lebih luas. (Hidayati, dkk. 2008 : 1.27)
Pembelajaran IPS di sekolah dasar harus disesuaikan dengan tingkat
perkembangan dan karakteristik siswa. Berkaitan dengan kehidupan siswa di
sekolah dasar, ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa
sekoalah dasar berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di sekolah dasar.
Karakteristik tersebut adalah :
1. Karakteristik pada masa kelas rendah SD (kelas 1,2 dan 3)
a. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi belajar.
b. Suka memuji diri-sendiri
c. Suka meremehkan orang lain
d. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak
penting.
e. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang
menguntungkan dirinya.
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2. Karakteristik pada masa kelas tinggi (kelas 4,5 dan 6)
a. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari.
b. Ingin tahu, ingin belajar dan realistis
c. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus
d. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi
belajarnya di sekolah.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS
di sekolah dasar disesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah
dasar secara terpadu.
2.1.8.3 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan
memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai
bakat, minat, kemampuan dan lingkungan serta berbagai bekal bagi siswa untuk
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (Solihatin, 2012:15). Mata
pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki
kehidupan masyarakat yang dinamis.
Tujuan mata pelajaran IPS adalah :
a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat
dan lingkungannya.
b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis, kritis, rasa ingin tahu,
inquiry, memmecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan
sosial.

48

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusian.
d. Memiliki

kemampuan

dalam

berkomunikasi,

bekerjasama,

dan

berkompetisi dalam mmasyarakat yang majemuk, ditingkat lokal
nasional dan global.
Berdasarkan penjelasan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa IPS
bertujuan untuk mendidik dan menyiapkan siswa agar menjadi warga negara yang
baik dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang
dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.
2.1.9 Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan)
termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/ kekuatan
dalam pembelajaran ( Sanjaya, 2011:126), sedangkan menurut (Suyono dan
Hariyanto, 2014:20) strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam
proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru,
pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan
sumber belajar dan penilaian agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan..
Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang
menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi pembelajaran lebih luas daripada
metode atau teknik pembelajaran. Metode dan teknik merupakan bagian dari
strategi.
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Peranan strategi pembealajaran lebih penting apabila guru mengajar siswa
yang berbeda dari segi kemampuan, pencapaian, kecenderungan, serta minat.
Guru tidak hanya saja harus menguasai berbagai kaidah mengajar, tetapi yang
lebih penting adalah mengintegrasikan serta menyusun kaidah-kaidah itu untuk
membentuk stategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajaran. Strategi
belajar –mengajar terditi atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur
yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu.
2.1.9.1 Pengertian Media Pembelajaran
Rusman (2012: 162) menyatakan bawha media pembelajaran merupakan
alat yang memungkinkan siswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan
mudah untuk mengingatnya dalam waktu yang lama dibandingkan dengan
pemyampaian materi pelajaran dengan cara tatap muka dan ceramah tanpa alat
bantu atau media.
Media merupakan suatu penghubung dalam suatu proses pembelajaran,
guru menyampaikan suatu pesan kepada siswa dengan menggunakan media.
Media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung
materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk
belajar (Hamdani, 2011:243). Adapun media pembelajaran adalah media yang
membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau
mengandung maksud-maksud pengajaran.
Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses
pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan, mempelancar komunikasi
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antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan
berhasil dengan baik (Susanto, 2014: 313).
Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Selain itu
merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari, selain memberikan
rangsangan belajar baru. Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam
memberikan tanggapan, umpan balik dan mendorong siswa untuk melakukan
praktik-praktik yang benar.
Kemp dari Dayton (dalam Hamdani, 2011 : 73) menjelaskan manfaat media
secara khusus. Manfaat tersebut antara lain adalah:
1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan.
2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik.
3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga
5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
6) Memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja kapan saja.
7) Media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses
belajar.
8) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif.
Dari ulasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara
untuk menyalurkan informasi dari pengirim kepada penerima, yaitu dari guru
kepada siswa yang berisikan informasi-informasi penting. Dengan adanya media
maka motivasi belajar siswa akan meningkat, karena media dapat dikemas
menjadi semenarik mungkin.
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2.1.9.1.1 Pengertian Video
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, video diartikan sebagai rekaman
gambar hidup atau program telivisi lewat tayangan pesawat telivisi, atau dengan
kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai suara . Video
pembelajaran termasuk kedalam media audiovisual, yaitu media

yang

mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat.
Menurut (Arsyad, 2014 :50) video dapat menggambarkan suatu objek yang
bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Video
sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku dan psikomotor,
Akan tetapi, video mungkin saja kehilangan detail dalam pemamparan materi
karena siswa harus mampu mengingat detail dari scene ke scene. Video
memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian sehingga
dapat memperkaya pemamparan ( Hamdani, 2011: 254)
Sebagai media bahan ajar mencetak, video kaya informasi dan lugas untuk
dimanfaatkan dalam program pembelajaran. Dalam video, siswa dapat melihat
gambar sekaligus suara yang menyertainya. Dengan berfungsinya kedua indra
yaitu indra penglihatan dan indra pendengaran, maka siswa akan dapat lebih
mengingat apa yang ada dalam video tersebut.
Video termasuk dalam kategori bahan ajar audiovisual atau bahan ajar
pandang dengar. Bahan ajar audiovisual merupakan bahan ajar yang
mengkombinasikan dua materi, yaitu materi visual dan materi auditif. Materi
auditif ditujukan untuk merangsang indra pendengaran, sedangkan materi visual
untuk merangsang indra penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik
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dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas karena komunikasi
berlangsung secara efektif.
Karakteristik Video menurut (Munadi, 2013:127) sebagai berikut :
1) mengatasi keterbatasan jarak dan waktu.
2) video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan.
3) pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat.
4) mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa.
5) Mengembangkan imajinasi siswa.
6) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang
lebih realistik.
7) semua siswa dapat belajar video dari video baik yang pandai maupun
yang kurang pandai
8) menumbuhkan minat dan motivasi siswa.
Namun selain keliban-kelibahan diatas, video pun tidak lepas dari
kelemahannya, yakni media ini terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang
proses pengembangan materi tersebut. Dilihat dari ketersediannya masih sedikit
sekali video dipasaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah,
produksi video sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.
Langkah-langkah

pemanfaatan

video

dalam

proses

pembelajaran

hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Program video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
2) Guru harus mengenal program video yang tersedia dan terlebih dahulu
melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran.
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3) Sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi yang
juga perlu dipersipakan sebelumnya. Disini siswa melatih diri untuk
mencari pemecahan masalah membuat dan menjawab pertanyaan.
4) Agar siswa tidak memandang program video sebagai media hiburan
belaka, sebelumnya perlu ditugaskan untuk memperhatikan bagianbagian tertentu.
5) Sesudah itu dapat di test berapa banyakkah yang dapat mereka tangkap
dari program video tertentu.
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa video merupakan
media audivisual, yaitu media yang dapat dilihat dan didengar. Video ini dikemas
semenarik mungkin untuk dapat memotivasi siswa. Video yang menarik maka
pesan dalam video tersebut dapat tersalurkan secara maksimal. Dengan
berfungsinya kedua indra yaitu indra penglihatan dan indra pendengaran. Maka
dari itu, dalam penelitian ini mengkaitkan antara model Teams Games
Tournament dengan media video untuk memecahkan permasalahan pembelajaran
IPS di kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang.
Media video media audivisual, yaitu media yang dapat dilihat dan didengar.
Video ini dikemas semenarik mungkin untuk dapat memotivasi siswa. Video yang
menarik maka pesan dalam video tersebut dapat tersalurkan secara maksimal.
Dengan berfungsinya kedua indra yaitu indra penglihatan dan indra pendengaran,
maka siswa akan dapat lebih mengingat apa yang ada dalam video tersebut. Media
video juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jika dibuat secara menarik.
Berikut paparan dari spesifikasi video pada setiap siklusnya:
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2.1.9.1.1.1 Spesifikasi Media Video pada Siklus I melalui Model Teams Games
Tournament.
1) Menentukkan ide cara memanfaatkan video agar menarik siswa.
2) Mencari dan memilih di youtube tentang video yang berkaitan dengan materi
koperasi.
3) Menfaatkan video tersebut untuk media pembelajaran pada materi koperasi.
4) Menggabungkan video tersebut menjadi satu kesatuan sehingga menjadi video
yang menarik untuk ditayangkan di depan kelas.
5) Media video pada siklus I membahas tentang materi koperasi yaitu tentang
sejarah koperasi, pengertian, tujuan dan maaf dari koperasi serta pentingnya
kopearsi dalam mensejahterakan masyarakat.
6) Dalam media video tersebut ditambahkan beberapa animasi dan tulisan agar
siswa tidak bosan dan jenuh dalam mengamati video tersebut. Serta agar siswa
tertarik dengan video tersebut.
Media Video pada Siklus I Materi Koperasi
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2.1.9.1.1.2 Spesifikasi Media Video pada Siklus II melalui Model Teams Games
Tournament.
1) Memilih dan mencari video yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.
2) Memanfaatkan video yang sudah ada.
3) Menggabungkan video tersebut menjadi satu kesatuan sehingga video tersebut
layak untuk di tayangkan atau sebagai media pembelajaran.
4) Pada video ini membahas materi tentang perkembangan teknologi dari masa
lampau dan modern.
5) Media video ini memaparkan materi tentang macam-macam perkembangan
teknologi dari perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi
sehingga siswa dapat memahami dan mengetahui secara konkret bagaimana
perkembangan teknologi pada zaman lampau dan modern seiring waktu dan
globalisasi.
6) Memberikan sisipan lagu yang sesuai dengan materi agar siswa termotivasi dan
tidak jenuh saat mengamati video tersebut.
7) Menambahkan animasi dan keterangan pada video tersebut agar memudahkan
siswa dalam memahami materi tersebut.
8) Akhir video tersebut guru memberikan pertanyaan pada semua siswa tentang
perkembangan teknologi pada masing-masing daerah. Bertujuan untuk
merangsang keaktifan siswa dan membangkitkan rasa percaya diri siswa.
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Media Video pada Siklus II Mengenai Materi Perkembangan Teknologi

2.1.9.1.1.3 Spesifikasi Media Video pada Siklus II melalui Model Teams Games
Tournament.
1) Mengembangkan ide tentang pemanfaatan video yang sudah ada.
2) Memilih dan mencari video di youtube yang berkaitan tentang masalah sosial.
3) Mempertimbangkan video yang cocok untuk di sajikan untuk anak SD.
4) Menggabungkan video tersebut menjadi satu kesatuan sehingga video
tersebut layak menjadi media pembelajaran.
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5) Media video tersebut memamparkan tentang masalah sosial yang dihadapi
oleh masyarakat, serta mengkaji masalah sosial dilihat dari masalah sosial
yang berasal dari kependudukan dan lingkungan.
6) Menyisipkan instrumental lagu agar video tidak monoton gambar dan tulisan,
serta dapat membangkitkan semangat siswa.
7) Video tersebut membahas lebih dalam tentang masalah sosial bertujuan agar
pengetahuan siswa menjadi luas dan paham apa yang dipaparkan dalam video
tersebut.
8) Menambahkan tulisan-tulisan untuk memperjelas siswa dalam memahami
materi perkembangan teknologi.
9) Penggunaan media vide oini bertujuan untuk menunjang dan memperjelas
materi dalam pembelajaran IPS melalui model teams games tournament.

Media Video pada Siklus III Mengenai Materi Masalah Sosial
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2.1.9.2 Model Pembelajaran
2.1.9.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Pendapat ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Vygostsky
(dalam Suprijono, 2010:56) bahwa dalam proses berlangsungnya sebuah
pembelajaran terdapat penekanan peserta didik yang mengkonstruksi pengetahuan
melalui interaksi sosial dengan orang lain.
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang
berdasarkan paham konstruksitivis (Hamdani, 2011: 30). Dalam pembelajaran
kooperatif diterapkan strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai
anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam
pembelajaran ini, belajar dikatakan tidak optimal apabila salah satu siswa dalam
kelompok belum menguasai bahan pelajaran.
Dari beberapa pendapat diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa
pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pembelajaran yang berlangsung di
dalam kelompok-kelompok belajar baik kelompok kecil dan besar dimana siswa
dalam kelompok tersebut saling bekerja sama untuk memperoleh hasil atau
kesepakatan yang sama.
2.1.9.2.2 Model Teams Games Tournament
Teams Games Tournament merupakan salah satu strategi pembelajaran
kooperatif yang dikembangkan Slavin (1995) untuk membantu siswa mereview
dan menguasai materi pelajaran. Slavin menemukan bahwa Teams Games
Tournament berhasil meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, interaksi positif
antarsiswa, harga diri dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda.
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Dalam Teams Games Tournament, siswa mempelajari materi di ruang
kelas. Setiap siswa di tempatkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 siswa
berkemampuan rendah, sedang dan tinggi. Komposisi ini dicatat dalam tabel
khusus (tabel turnamen), yang setiap minggunya harus diubah. Dalam Teams
Games Tournament setiap anggota ditugaskan untuk mempelajari materi terlebih
dahalu bersama anggota-anggotanya, barulah mereka diuji secara individual
melalui game akademik. Nilai yang mereka peroleh game akan menentukan skor
kelompok mereka masing-masing (Huda, 2013).
Model Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe atau
model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas
seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai
tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement ( Shoimin,
2014 : 203).
Teams Games Tournament memiliki beberapa kelebihan diantaranya : (1)
Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan
akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang
berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan
penting dalam kelompoknya, (2) dengan model pembelajaran ini, akan
menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota
kelompoknya, (3) membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti
pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan
pada peserta didik atau kelompok terbaik dan, (4) membuat peserta didik menjadi
lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa
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turnamen. Sedangkan kelemahan model Teams Games Tournament diantaranya :
(1) membutuhkan waktu yang lama, (2) guru dituntut untuk pandai memilih
materi pelajaran yang cocok untuk model ini, (3)guru harus mempersiapkan
model ini dengan baik sebelum diterapkan (Shoimin, 2014 : 207 -208).
Langkah-langkah pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament
diantaranya:
1) Penyajian kelas, pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam
penyajian kelas . Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi,
dan penjelasan singkat tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok.
Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan
ceramah yang dipimpin oleh guru atau dengan ceramah yang dipimpin oleh
guru.
2) Belajar dalam kelompok (teams), guru membagi kelas menjadi kelompokkelompok berdasarkan kriteria kemampuan (prestasi) peserta didik dari
ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok biasanya
terdiri dari 5 sampai 6 orang peserta didik, setelah guru memberikan
penyajian kelas, kelompok (tim atau kelompok belajar). Dalam belajar
kelompok ini kegiatan peserta didik adalah mendiskusikan masalah-masalah,
membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan
konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan.
3) Permainan (games) terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan
materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik
dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau permainan
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terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Game atau permainan
ini dimainkan pada meja turnamen atau lomba oleh 3 orang peserta didik
yang mewakili tim atau kelompoknya masing-masing. Peserta didik memilih
kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan
nomor itu. Peserta didik yang menjawab benar akan mendapatkan skor, skor
ini yang nantinya dikumpulkan untuk turnamen.
4) Pertandingan atau lomba (Tournament) Turnamen atau lomba adalah struktur,
dimana atau permainan terjadi. Pada turnamen atau lomba pertama guru
membagi peserta didik kedalam beberapa meja turnamen atau lomba. Tiga
peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja I, tiga peserta
didik selanjutnya pada meja II, dan seterusnya.
5) Penghargaan kelompok (teams recognition), setelah turnamen atau lomba
berakhir guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masingmasing tim atau kelompok akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor
mememenuhi

kriteria

yang

telah

ditentukan.

Tim

atau

kelompok

mendapatkan julukan “super team” jika rata-rata skor 50 atau lebih, “great
team”apabila rata-rata mencapai 50-40 dan “good team” apabila rata-ratanya
40 ke bawah
Sedangkan menurut (Huda, 2013: 198) langkah-langkah pembelajaran
model Teams Games Tournament sebagai berikut :
1. Prosedur Teams Games Tournament
Tim studi (sering dikenal dengan Home Team). Siswa memperdalam,
mereview dan mempelajari materi secara kooperatif dalam tim ini. Penentuan
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kelompok dilakukan secara heterogen dengan langkah-langkah berikut : (1)
membuat daftar rangking akademik siswa, (2) membuat jumlah maksimal anggota
setiap tim adalah 4 siswa, (3) menomori siswa siswa mulai dari yang paling atas
(misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya) dan (4) membuat setiap tim heterogen
dan setara secara akademik, dan jika perlu keragaman itu dilakukan dari segi jenis
kelamin, etnis, agama dan sebagainya. Tujuan dari Tim Studi ini adalah
membebankan tugas kepada setiap tim untuk mereview dengan format dan sheet
yang telah ditentukan.
2. Turnamen
Setelah membentuk tim, siswa mulai berkompetisi dalam turnamen.
Penentuan turnamen dilakukan secara homogen dengan langkah-langkah sebagai
berikut : (1) menggunakan daftar rangking yang telah dibuat sebelumnya, (2)
membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 atau siswa,
(3) menentukan setiap anggota dari masing-masing kelompok berdasarkan
kesetaraan kemampuan akademik, jadi ada turnamen yang khusus untuk
kelompok-kelompok yang terdiri dari siswa-siswa pandai dan ada turnamen yang
khusus untuk kelompok-kelompok siswa yang lemah secara akademik.
Forma yang diterapkan adalah: (1) memberikan kartu-kartu yang telah
dinomori (misalnya dari 1-30) kepada setiap kelompok, (2) memberi pertanyaan
pada setiap kartu sebelum dibagikan pada siswa, (3) membuat lembar jawaban
yang juga sudah dinomori, (4) membagikan satu amplop pada masing-masing tim
yang berisi kartu-kartu, lembar pertanyaan, dan lembar jawaban, (4)
menginstruksikan siswa untuk membuka kartu, (5) menunjuk pemegang nomor
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tertinggi untuk membacakan pertanyaan terlebih dahulu, (6) mengarahkan siswa
pertama untuk mengambil sebuah kartu dari amplop dan membacakan nomornya,
lalu siswa kedua (yang memiliki lembar pertanyaan ) membaca pertanyaan
dengan keras, lalu siswa pertama menjawab pertanyaan tersebut, kemudian siswa
ketiga (yang memiliki lembar jawaban) menginformasi apakah jawabannya benar
atau salah, (7) menggunakan aturan jika jawaban benar, maka siswa pertama
mengambil kartu itu, namun jika jawabannya salah, maka siswa kedua dapat
membantu menjawabnya. Jika benar, kartu tetap mereka pegang. Namun jika
salah, kartu tetap dibuang.
3. Scoring
Scoring dilakukan untuk semua tabel turnamen. Setiap pemain bisa
menyumbangkan 2 hingga 6 poin kepada tim studinya masing-masing. Poin tim
studi akan ditotal secara keseluruhan.
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa model Teams Games
Tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang berbasis permainan
dalam bidang akademik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses
pembelajaran. Setiap model yang digunakan tentunya memiliki kelebihan dan
kekurangan, sebagai guru sebaiknya kita meminimamalisir kekurangan yang ada
dalam proses pembelajaran dengan mengguanakan model tersebut yaitu dengan
cara mengkombinasikan dengan media pembelajaran yang dapat membantu
mengoptimalkan penggunaaan media.
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2.1.9.3 Pendekatan Scientific (Ilmiah)
Kemendikbud (2013: 205 - 214) menyatakan bahwa pada Kurikulum
2013, proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
Scientific yang dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada siswa dalam
mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa
informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi
searah dari guru, sehingga kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta
diarahkan untuk mendorong peserta siswa dalam mencari tahu dari berbagai
sumber observasi, bukan diberi tahu. Pendekatan ilmiah merujuk pada tenik –
teknik investigasi atas satu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh
pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan baru atau
mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya.Ciri-ciri pendekatan
Scientific (ilmiah) yaitu lebih menonjolkan pada dimensi pengamatan, penalaran,
penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Proses
pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai – nilai, prinsip – prinsip,
atau krieria ilmiah.
Proses pembelajaran Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan pendekatan
Scientific (ilmiah) yang harus menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan Scientific (ilmiah)
ranah sikap mentransformasikan subtansi atau materi ajar agar peserta didik tahu
tentang “mengapa”. Ranah keterampilan mentrasnformasikan substansi atau
materi ajar agar peserta siswa tahu tentang “bagaimana”.Ranah pengetahuan
mentransformasikan substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang “apa”.
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Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk
menjadi manusia baik (sift skill) dan manusia yang memiliki kecakapan dan
pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skill) dari siswa yang meliputi aspek
kompetensi sikap, keterapilan, dan pengetahuan.
Pendekatan Scientific (ilmiah) dalam pembelajarannya terdiri atas lima
langkah belajar pokok yaitu:
a. Mengamati (Observing)
Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran
(meaningfull learning) yang pada kegiatan belajar meliputi mengamati dengan
indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya)
dengan atau tanpa alat. Bentuk hasil belajar dalam kegiatan ini yaituperhatian
pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu
penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task)
yang digunakan untuk mengamati.
b.

Menanya (Questioning)
Kegiatan belajar yang dilaksankan yaitumembuat dan mengajukan

pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami,
informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. Bentuk hasil
belajar dalam kegiatan ini yaitu:jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang
diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).
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c.

Mengumpulkan Informasi/Mencoba (Experimenting)
Kegiatan belajara yang dilaksanakanmengeksplorasi, mencoba, berdiskusi,

mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca
sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui
angket, wawancara, dan memodifikasi/menambahi/mengembangkan. Bentuk hasil
pada kegiatan ini yaitujumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan,
kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat
yang digunakan untuk mengumpulkan data.
d.

Menalar/Mengasosiasi (Associating)
Kegiatan belajar yang dilaksanakan berupa mengolah informasi yang

sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori,
mengasosiasi atau

menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam

rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan. Bentuk hasil pada kegiatan ini
yaitu mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai
keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan
kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari duafakta/konsep/teori, menyintesis
dan

argumentasi

serta

kesimpulan

keterkaitan

antarberbagai

jenis

fakta/konsep/teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru,
argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori
dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi,
struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang
berbeda dari berbagai jenis sumber.
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e.

Mengkomunikasikan (Communicating)
Kegitan belajar yang dilaksanakan berupamenyajikan laporan dalam

bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan
laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.Bentuk hasil belajar
pada kegiatan ini yaitumenyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar)
dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.
(Permendikbud No 103 Th 2014 Tentang Pedoman Umum Pembelajaran: 5-6)
2.1.9.3.1 Tujuan Scientific
1. untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir
tingkat tinggi siswa.
2. untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah
secara sistematik.
3. terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu
merupakan suatu kebutuhan.
4. diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
5. untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam
menulis artikel ilmiah.
6. untuk mengembangkan karakter siswa.
2.1.9.3.2 KarakteristikScientific
Pembelajran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik, yaitu: (1)
berpusat pada siswa, (2) melibatkan keterampilan proses sains dalam
mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, (3) melibatkan proses-proses kognitif

68

yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan
berpikir tingkat siswa, dan (4) dapat mengembangkan karakter siswa. Dan tujuan
pembelajaran dengan pendekatan scientific adalah (1) untuk meningkatkan
kemampua intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik,
(2) untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu
masalah secara sistematik, (3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa
merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, (4) diperolehnya hasil
belajar yang tinggi, (5) untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide
khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan (6) untuk mengembangkan karakter
siswa.
2.1.9.4Penerapan Pendekatan Scientific melalui Model Teams Games
Tournament dengan Media Video dalam Mata Pelajaran IPS
Adapun langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Teams Games
Tournament dengan Media video dalam Pembelajaran IPS

adalah sebagai

berikut:
1.

Guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran dan
mengajak

2.

Guru menyampaikan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam

pembelajaran
3.

Guru menunjukkan media (video)untuk menciptakan lingkungan/suasana
kelas yang memungkinkan terjadi pertukaran ide yang terbuka dan
merangsang siswa untuk memikirkan apa yang mereka amati

4.

Siswa mengamati media (video) yang ditunjukkan oleh guru.
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5.

Guru menyampaikan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

6.

Guru bertanya kepada siswa tentang isi media (video) yang ditunjukkan
oleh guru

7.

Guru mengarahkan siswa untuk berkelompok secara heterogen dan setara
dengan hasil akademik

8.

Siswa mulai berkelompok yang tiap kelompok terdiri dari 3-4 siswa.

9.

Guru membagikan amplop pada setiap masing-masing kelompok yang
beisi kartu lembar pertanyaan dan lembar pertanyaan.

10. Siswa mengambil kartu soal yang telah disediakan pada tiap meja dan
mengerjakan dalam jangka waktu tertentu
11. Guru menginstruksikan siswa untuk membuka kartu
12. Guru mengarahkan siswa pertama mengambil sebuah kartu dari amplop
dan membacakan nomornya, lalu mengarahkan siswa kedua (yang
memiliki lembar pertanyaan ) membaca pertanyaan dengan keras, lalu
siswa pertama menjawab pertanyaan tersebut, kemudian siswa ketiga
(yang memiliki lembar jawaban) mengonfirmasikan apakah jawabannya
benar atau salah.
13. Guru menghitung skor yang diperoleh oleh masing-masing kelompok dan
individu
14. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan individu yang aktif
dan memperoleh skor yang tinggi
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2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan
dalam penerapan pendekatan saintifik dengan meodel Teams Games Tournament
dan media video dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun hasil penelitian
tersebut adalah :
Penelitian yang dijadikan landasan/ acuan dalam penelitian ini adalah yang
dilakukan oleh Ni Made Widya Rimayanti pada tahun 2014 berjudul “ Pengaruh
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament
terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri 1 Sumerta Denpasar”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar
IPA siswa yang dibelajarkan melalui model

kooperatif tipe teams games

tournament dengan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional.
Berdasarkan analisis diperoleh t hitung = 6,78 > t tabel =2,00 dengan dk=78 dan
taraf signifikan 5%. Dengan nilai rata-rata kelas eksperimen yang dibelajarkan
melalui model kooperatif tipe teams games tournamentlebih dari kelas kontrol
yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional yaitu: 81 > 69,25. Dengan
demikian

bahwa

model

pembelajaran

kooperatif

tipe

teams

games

tournamentberpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri
Sumerta Tahun pelajaran 2014/2015.
Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Tri Wahyuni pada tahun 2013 berjudul “ Penerapan Model
Kooperatif Tipe TGT dalam Peningkatan Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SD N
1 Giritirto “. Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus hasil penelitian menunjukkan
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bahwa penerapan model kooperatif TGT dengan langkah-langkah antara lain: 1)
pengajaran; 2) belajar tim; 3)game/ turnamen; 4) rekognisi tim dapat
meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 1 Giritirto.
Penelitian yang dilakukan oleh Alfiatun Shoolihah pada tahun 2012 yang
berjudul “Perbandingan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan
Numberred Heads Togheter dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Populasi
dalam

penelitian

ini

adalah

siswa

kelas

VIII

SMPN

1

Mandiraja,

Banjanegaradengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random
sampling yang menghasilkan kelas VIII C sebagai kelas eksprimen dan VIII
Dsebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, terdapat perbedaan hasil
belajar antar kelas yang menggunakan metode pembelajaran TGT dan NHT. Hasil
belajar yang menggunakan metode pembelajaran TGT lebih tinggi daripada kelas
yang menggunakan metode pembelajaran NHT.
Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Munif Nugroho, pada tahun 2013
yang berjudul “ Keefektifan Model Pembelajaran Teams Games Tournament
terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah” terhadap kelas VII SMPN 8 Batang
pada materi pokok. Pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random
sampling. Kelas eksprimen diberi perlakuaan dengan menerapkan model TGT
dan kelas kontrol dengan menerapkan model konvesional. Hasilnya menunjukkan
bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksprimen adalah 77,4655,
sedangkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol adalah
73,1207. Perhitungan memberi hasil bahwa kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa kelas eksprimen memenuhi ketuntasan (>65), mencapai kriteria
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ketuntasan

klasikal

(>85%),

rata-rata

kemampuan

pemecahan

masalah

matematika kelas eksprimen lebih baikdaripada kelas kontrol. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT efektif terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMPN 8 Batang.
Penelitian yang dilakukan oleh Putu Citra Arni Kusumaningrum pada tahun
2014 dengan judul penelitian “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Team Games Tournament (TGT) terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V
Gugus XV Kecamatan Buleleng”

bahwa kelompok siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe teams games
tournament pembelajaran dengan model konvensional dengan kata lain terdapat
pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V semester ganjil di Gugus XV Kecamatan
Buleleng.
Penelitian ini yang memperkuat penelitian ini adalah penelitian Michael
M. van Wyk pada tahun 2011 yang berjudul “ The Effects of Teams Games
Tournament on Achievement, Retention, and Attitudes of Economics Education
Students. Results indicated that the achievement test score for the TGT group was
52,99, while the lecture control group was 50,13. This implies that TGT group
perfomed better in the achievement test compare to the control group. The
retention test for both groups were very similiar. The treatment group indicated
positive attitude towards TGT as a teaching strategy for economies education.
yang artinya bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tes prestasi untuk
kelompok TGT adalah 52,99, sedangkan kelompok kontrol kuliah adalah 50,13.
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Ini berarti bahwa kelompok TGT sedian baik dalam tes prestasi dibandingkan
dengan kelompok kontrol. Tes retensi untuk kedua kelompok yang sangat mirip.
Kelompok perlakuan menunjukkan sikap positif terhadap TGT sebagai strategi
pengajaran untuk pendidikan ekonomi.
Penelitian tentang penggunaan media audio visual yang menjadi acuan
dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Riduan Saberan pada
tahun 2012 yang berjudul “Penggunaan Media Audio Visual dalam Meningkatkan
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa” The use of audio visual media to give positive
values on students, raises morale and confidence in learning. Students can receive
information clearly can achieve high learning outcomes. If the students can
receive information clearly can achieve high learning outcomes. If the students
can take advantage of the use of audio visual media in the study achieved the feat
that would be satisfactory. Penggunaan media audio visual untuk memberikan
nilai-nilai positif pada siswa, menimbulkan semangat dan kepercayaan diri dalam
belajar. Siswa dapat menerima informasi secara jelas dapat mencapai hasil belajar
yang tinggi. Jika siswa dapat menerima informasi secara jelas dapat mencapai
hasil belajar yang tinggi. Jika siswa dapat mengambil keuntungan dari
penggunaan media audio visual dalam penelitian ini mencapai prestasi yang akan
memuaskan.
Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Nor Rahmawati pada tahun 2013 yang
berjudul “ Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Kepala
Bernomor Terstruktur Berbantuan Media Audio Visual” .Hasil penelitian
menunjukkan peningkatan keterampilan guru mengalami peningkatan berturut-
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turut jumlah skor 44 (baik), jumlah skor 52 (sangat baik), jumlah skor 54 (sanagt
baik), jumlah skor 55 (sangat baik). Aktivitas siswa mengalami peningkatn secara
berturut-turut jumlah skor rata-rata 18,8 ( cukup), 20,2 (baik), 22.7 (baik), 26.6
(baik). Hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan diperoleh nilai ratarata 50,69 dengan ketuntasan 41%, nilai rata-rata 52,08 dengan ketuntasan 47%,
nilai rata-rata 73,05 dengan ketuntasan 83%, nilai rata-rata 77,63 dengan
ketuntasan 94%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan kepala
nomor terstruktur berbantuan media audio-visiual dapat meningaktkan kualitas
pembelajaran geometri.
Beberapa

penelitian

tersebut

menunjukkan

peningaktan

kualitas

pembelajaran IPS dengan menggunakan model teams games tournament dengan
media video. Maka dari itu, peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai
acuan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “ Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament dengan Media Video
di SDN Tambakaji 04 Kota Semarang”
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2.3 KERANGKA BERPIKIR
Bagan 2.1
Skema Kerangka Berfikir

Kondisi awal

1. Guru belum melakukan apersepsi dan menumbuhkan motivasi siswa
terhadap pembelajaran.
2. Guru kurang mengaktifkan siswa dalam penggalian informasi dari
lingkungan sekitar maupun dalam pengerjaan soal.
3. Siswa kurang fokus dalam pembelajaran, dan lebih asyik bercanda
sendiri yang berakibat pada hasil belajar siswa rendah.
4. Guru belum menerapkan pembelajaran yang kooperatif.
5. Guru belum memberikan penghargaan dan umpan balik.
6. Media yang digunakan belum menarik perhatian siswa.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pelaksanaan

7.
8.
9.

10.
11.

Kondisi akhir

Guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran dan mengajak
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran
Guru menyampaikan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
Guru menunjukkan media (video) untuk menciptakan lingkungan/suasana kelas
yang memungkinkan terjadi pertukaran ide yang terbuka dan merangsang siswa
untuk memikirkan apa yang mereka amati
Guru bertanya kepada siswa tentang isi media (video) yang ditunjukkan oleh guru
Guru mengarahkan siswa untuk berkelompok secara heterogen dan setara dengan
hasil akademik
Guru membagikan amplop pada setiap masing-masingkelompok yang beisi kartu
lembar pertanyaan dan lembar pertanyaan.
Guru menginstruksikan siswa untuk membuka kartu
Guru mengarahkan siswa pertama mengambil sebuah kartu dari amplop dan
membacakan nomornya, lalumengarahkansiswakedua (yang memiliki lembar
pertanyaan ) membaca pertanyaan dengan keras, lalu siswa pertama menjawab
pertanyaan tersebut, kemudian siswa ketiga (yang memiliki lembar jawaban)
mengonfirmasikan apakah jawabannya benar atau salah.
Guru menghitung skor yang diperoleh oleh masing-masing kelompok dan individu.
Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan individu yang aktif dan
memperoleh skor yang tinggi.

1. Guru sudahmelakukan apersepsi dan
menumbuhkan motivasi siswa terhadap
pembelajaran.
2. Guru sudah mengaktifkan siswa dalam
penggalian informasi dari lingkungan
sekitar maupun dalam pengerjaan soal.
3. Siswa aktif dalam pembelajaran
4. Media yang digunakan sudah menarik
perhatian siswa
5. Guru sudah memberikan umpan balik dan
penghargaan kepada siswa.

Adanya peningkatan
kualitas pembelajaran IPS
ditandai dengan adanya
peningkatan:
1. Keterampilan Guru
2. Aktivitas siswa.
3. Hasil Belajar Siswa
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Keberhasilan pembelajaran di pengaruhi oleh ketepatan guru dalam
memilih model dan media yang relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran.
Hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa sehingga tuntunan
tersebut mutlak untuk dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan peneliti
pada pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04Kota Semarang
tahun ajaran 2014/2015 belum optimal. Hal ini ditandai dengan: 1) guru belum
melakukan apersepsi dan menumbuhkan motivasi siswa terhadap pembelajaran;
2) guru kurang mengaktifkan siswa dalam penggalian informasi dari lingkungan
sekitar maupun dalam pengerjaan soal; 3) siswa kurang fokus dalam
pembelajaran, dan lebih asyik bercanda sendiri yang berakibat pada hasil belajar
siswa rendah; 4) guru belum menerapkan pembelajaran yang kooperatif; 5) guru
belum memberikan penghargaan dan umpan balik; 6) media yang digunakan
belum menarik perhatian siswa. Dari beberapa permasalahan yang ada hal tersebut
menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah yang berakibat pada rendahnya
kualitas pembelajaran IPS di kelas IVB SDNTambakaji 04 Semarang.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti melakukan upaya
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model teams games
tournament dengan media video
Dengan diterapkannya pembelajaran IPS melalui model teams games
tournament dengan media video siswa menjadi lebih termotivasi dalam
pembelajaran sehingga menjadikan siswa aktif dalam diskusi kelompok. Hal ini
disebabkan adanya pemberian motivasi dan penjelasan tujuan di awal
pembelajaran. Adanya pemberian masalah yang berkaitan dengan permasalahan
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pribadi juga akan menjadikan siswa semakin paham terhadap materi pembelajaran
yang kemudian juga berdampak pada keaktifan diskusi kelompok. Pengulangan
materi

yang

dilakukan

guru

menjadikan

siswa

semakin

memahami

pembelajaran.Selanjutnya, di akhir pembelajaran guru memberikan penghargaan
kepada kelompok terbaik yang mengakibatkan siswa termotivasi dalam
pembelajaran selanjutnya.Efektivitas belajar siswa ini akan dibantu dengan media
video yang digunakan untuk menarik perhatian siswa serta memudahkan siswa
dalam memahami konsep materi dalam pembelajaran IPS.
Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pembelajaran IPS melalui
model teams games tournament dengan media video dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, karakter siswa dan hasil belajar siswa

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan analisis teoritis beberapa hasil penelitian dan kerangka
pemikiran seperti diungkapkan diatas, maka hipotesis tindakan untuk penelitian
ini yaitu bahwa model Teams Games Tournament dengan media video dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru,
aktivitas siwa serta hasil belajar kognitif peserta didik dalam pembelajaran IPS di
SDN Tambakaji 04 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan dalam penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Menurut
Arikunto,

dkk.

(2008:

26)

penelitian

deskriptif

dimaksudkan

untuk

mengumpulkan informasi atau data tentang fenomena yang diteliti, misalnya
kondisi sesuatu atau kejadian, disertaidengan informasi tentang faktor penyebab
sehingga mungkin muncul kejadian yang dideskripsikan secara rinci, urut, dan
jujur. Sedangkan menurut Aqib (2014: 3) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah
penelitaian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri
dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar sisa
meningkat.
Berdasarkan pernyataan tersebut penelitian ini bertujuan meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang.
Pelaksanaan penelitian bersifat kolaboratif untuk mewujudkan perbaikan yang
diinginkan dengan

mengurangi unsur subjektivitas pengamat sehingga

pengamatan lebih cermat dan hasilnya akan lebih objektif.
Dalam penelitian tindakan kelas terdapat empat tahapan penting, yaitu: 1)
perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan/ observasi; 4) refleksi.
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Refleksi

Siklus I

Pelaksanaan

Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

Siklus II

Pelaksanaan

Pengamatan
?
Bagan 3.1: Prosedur penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2008: 16)
3.1.1 Perencanaan
Dalam tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa,
kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Peneliti
juga 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 berlanhsung.
(Arikunto, 2008: 17-18).
Pada tahap perencanaan dalam penelitian ini meliputi:
3.1.1.1 Menelaah materi pembelajaran IPS dan menelaah indikator bersama
kolaborator.
3.1.1.2 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator
yang telah ditetapkan dan langkah pembelajaran IPS dengan menerapkan
modelTeams Games Tournament dengan model video.
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3.1.1.3 Menyiapkan media video pembelajaran.
3.1.1.4 Menyiapkan lembar kerja siswa sebagai bahan diskusi kelompok.
3.1.1.5 Menyiapkan kisi- kisi soal dan soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci
jawaban.
3.1.1.6 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan
keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS.
3.1.1.7 Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi, rancangan,
yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto dkk, 2008: 18).
Pelaksanaan tindakan kelas ini direncanakan pelaksanaannya dalam tiga
siklus dengan setiap siklus satu kali pertemuan sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), siklus pertama pembelajaran IPS melalui model
teams games tournament dengan media video. Jika siklus pertama belum berhasil
maka dilaksanakan siklus kedua dengan menggunakan model pembelajaran dan
media yang sama pada siklus pertama. Pelaksanaan tindakan pada penelitian ini
juga dilakukan sesuai langkah – langkah pembelajaran yaitu melaui tiga tahap
kegiatan berupa: kegiatan awal, kegiatan inti, da kegiatan akhir.
3.1.3 Observasi
Observasi mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil
implementasi tindakan yang dilakukan (Mulyasa, 2011:71) . Guru (peneliti) kelas
IVB SDN Tambakaji 04Kota Semarang melakukan observasi saat perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk
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mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan
instrumen yang telah disediakan, serta melakukan tes unjuk kerja untuk
mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS
3.1.4Refleksi
Refleksi adalah perenungan kembali atas apa yang telah dilakukan untuk
dijadikan cermin (pedoman) perbaikan bagi aktivitas selanjutnya. Tahapan ini
dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan,
berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna
menyempurnakan tindakan berikutnya. (Poerwanti , 2008:5-45)
Guru (peneliti) malakukan refleksi dengan mengkaji proses pembelajaran
yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar, media
pembelajaran, dan karakter siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Kota Semarang.
Apakah pembelajaran IPS sudah efektif dengan melihat ketercapaian indikator
kinerja pada siklus pertama, kemudian guru (peneliti) membuat tindak lanjut
perbaikan untuk siklus berikutnya yang mengacu pada siklus sebelumnya.

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Penelitian ini terdiri atas tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri atas dua
kali pertemuan.
3.2.1 Siklus Pertama
3.2.1.1 Perencanaan
a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dan menetapkan
indikator dari mata pelajaran IPS .
b. Menyusun RPP IPS materi koperasi
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c. Menyiapkan media dan sumber belajar.
d. Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok.
e. Menyiapkan kisi- kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci jawaban.
f. Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan catatan
lapangan dalam pembelajaran IPS.
g. Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dan menetapkan
indikator dari mata pelajaran IPS .
h. Menyusun RPP IPS materi koperasi
i. Menyiapkan media dan sumber belajar.
j. Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok.
k. Menyiapkan kisi- kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci jawaban.
l. Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan catatan
lapangan dalam pembelajaran IPS.
3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Kegiatan Pra Pembelajaran
1) Guru mempersiapkan media video yang akan digunakan dalam KBM.
2) Memberi salam
3) Berdo’a bersama
4) Mempresensi siswa
5) Mengatur tempat duduk siswa agar rapi dan teratur.
b. Kegiatan Awal Pembelajaran
1) Guru melakukan apersepsi.
2) Guru memberikan motivasi kepada siswa. (mengamati)
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3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan hasil belajar yang akan
dicapai. (mengamati)
4) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari.
c. Kegiatan Inti
1) Guru menjelaskan materi tentang koperasi
2) Siswa menanggapi kegiatan tanya jawab tentang pentinnya koperasi
(mengkomunikasikan).
3) Siswa memperhatikan tayangan video tentang koperasi (mengamati).
4) Siswa mencoba menjawab pertanyaan guru. (mengumpulkan informasi).
5) Siswa menanggapi pertanyaan dari guru untuk mengulas tayangan video
(mengkomunikasikan, menalar)
6) Pembentukan kelompok awal (tim) secara heterogen dengan anggota
kelompok lima atau enam anak.
7) Guru memberikan lembar kegiatan pada setiap kelompok dan
didiskusikan dengan anggotanya untuk menguasai materi yang telah
dipelajar.
8) Perwakilan

kelompok

mempresentasikan

hasil

diskusi

(mengkomunikasikan)
9) Guru memberikan umpan balik pada kelompok yang membacakan hasil
diskusi
10) Siswa menanyakan materi yang belum dipahami (menanya)
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11) Guru membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat prestasi
dari anggota kelompok dari anggota kelompok awal untuk kegiatan game
pada meja turnamen
12) Guru membimbing setiap kelompok menepati meja tournamen sesuai
tingkat prestasinya.
13) Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanaan game pada meja
turnamen.
14) Guru menyuruh siswa untuk kembali ke kelompok awal dan menghitung
rata-rata skor yang diperoleh
15) Guru memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar siswa.
16) Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang menjadi pemenang
d. Kegiatan Penutup(±50 menit)
1) Guru bersama siswa melalukan refleksi dan menyimpulkan hasil
pembelajaran.
2) Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi.
3) Siswa mengerjakan soal dengan teliti dan tidak mencontek siswa lain.
4) Guru memberikan motivasi secara lisan agar siswa lebih giat belajar.
5) Guru menutup pembelajaran dengan salam dan do’a.
3.2.1.3 Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran
IPS melalui model Teams Games Tournament dengan media video.
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2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan hasil belajar
peserta didik dalam pembelajaran IPS model Teams Games Tournament
dengan media video.
3) Mengawasi kegiatan diskusi atau kerja kelompok peserta didik.
4) Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan tindakan
3.2.1.4 Refleksi
1) Bersama kolaborator mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus 1
melalui lembar hasil observasi, dan catatan lapangan.
2) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus 1 berdasarkan
hasil pengamatan dan studi dokumentasi.
3) Mengkaji hasil penelitian tindakan pada siklus 1 dan mengidentifikasi
indikator keberhasilan tindakan siklus 1 sesuai indikator keberhasilan yang
telah disusun.
4) Menyusun daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1 setelah
berkolaborasi dengan kolaborator mengenai pelaksanaan tindakan pada
siklus 1.
5) Mengakaji permasalahan yang muncul pada siklus 1 bersama kolaborator.
6) Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2 bersama kolaborator.
3.2.2 Siklus Kedua
3.2.2.1 Perencanaan
1) Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus I.
2) Menyusun materi perbaikan yang berhubungan dengan pemahaman
perkembangan teknologi.
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3) Menyusun RPP.
4) Menyiapkan media dan sumber belajar.
5) Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok.
6) Menyiapkan kisi- kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci
jawaban.
7) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas peserta
didikserta catatan lapangan dalam pembelajaran IPS .
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Kegiatan Pra Pembelajaran
1)

Guru mempersiapkan video pembelajaran yang akan digunakan dalam
KBM.

2)

Memberi salam

3)

Berdo’a bersama

4)

Mempresensi siswa

5)

Mengatur tempat duduk siswa agar rapi dan teratur.

b. Kegiatan Awal Pembelajaran
1)

Guru melakukan apersepsi.

2)

Guru memberikan motivasi kepada siswa. (mengamati)

3)

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan hasil belajar yang akan
dicapai. (mengamati)

4)

Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari.
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c. Kegiatan Inti
1) Guru menjelaskan materi mengenai materi perkembangan teknologi.
2) Guru menayangkan media video pembelajaran mengenai materi
perkembangan teknologi.
3) Siswa memperhatikan tayangan video tentang perkembangan teknologi
(mengamati).
4) Siswa menanggapi pertanyaan tentang video yang ditayangkan guru
(menalar, mencoba).
5) Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik.
(mengumpulkan informasi).
6) Pembentukkan kelompok awal secara heterogen dengan anggota
kelompok lima atau enam anak .
7) Guru memberiakan lembar kegiatan pada setiap kelompok dan
didiskusikan dengan anggotanya untuk menguasai materi yang telah
diajarkan
8) Perwakilankelompok

mempresentasikan

hasil

diskusi

(mengkomunikasikan)
9) Guru

memberikan

umpan

balik

positif

pada

kelompok

yang

menyampaikan hasil diskusi.
10) Guru membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat prestasi
dari anggota-anggota awal untuk kegiatan game pada meja turnamen.
11) Guru membimbing setiap kelompok menepati meja tournamen sesuai
tingkat prestasinya.
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12) Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanaan game pada meja
turnamen.
13)Guru menyuruh siswa untuk kembali ke kelompok awal dan menghitung
rata-rata skor yang diperoleh
14)Guru memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar siswa.
15)Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang menjadi pemenang
d. Kegiatan Penutup
1) Guru bersama siswa melalukan refleksi dan menyimpulkan hasil
pembelajaran.
2) Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi.
3) Siswa mengerjakan soal dengan teliti dan tidak mencontek siswa lain.
4) Guru memberikan motivasi secara lisan agar siswa lebih giat belajar.
5) Guru menutup pembelajaran dengan salam dan do’a.
3.2.2.3 Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran
IPS melalui model Teams Games Tournament dengan media video.
2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan hasil belajar
peserta didik dalam pembelajaran IPS melalui model Teams Games
Tournament dengan media video
3) Mengawasi kegiatan diskusi atau kerja kelompok.
3.2.2.4 Refleksi
1) Bersama kolaborator mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus 2
melalui lembar hasil observasi, dan catatan lapangan.
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2) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus 2 berdasarkan
hasil pengamatan dan studi dokumentasi.
3) Mengkaji hasil penelitian tindakan pada siklus 2 dan mengidentifikasi
indikator keberhasilan tindakan siklus 2 sesuai indikator keberhasilan
yang telah disusun.
4) Menyusun daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 2 setelah
berkolaborasi dengan kolaborator mengenai pelaksanaan tindakan pada
siklus 2.
5) Mengakaji permasalahan yang muncul pada siklus 2 bersama kolaborator.
6) Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus 3 bersama kolaborator.
3.2.3 Siklus Ketiga
3.2.3.1 Perencanaan
1) Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus II.
2) Menyusun materi perbaikan yang berhubungan dengan pemahaman
masalah sosial.
3) Menyusun RPP.
4) Menyiapkan media dan sumber belajar.
5) Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok.
6) Menyiapkan kisi- kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci
jawaban.
a) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa serta
catatan lapangan dalam pembelajaran IPS .

90

3.2.3.2 Pelaksanaan
a. Kegiatan Pra Pembelajaran
1) Guru mempersiapkan media video yang akan digunakan dalam KBM.
2) Memberi salam
3) Berdo’a bersama
4) Mempresensi siswa
5) Mengatur tempat duduk siswa agar rapi dan teratur.
b. Kegiatan Awal Pembelajaran
1) Guru melakukan apersepsi.
2) Guru memberikan motivasi kepada siswa. (mengamati)
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan hasil belajar yang akan
dicapai. (mengamati)
4) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari.
c. Kegiatan Inti
1) Guru menjelaskan materi masalah sosial di depan kelas
2) Guru menayangkan video tentang masalah sosial
3) Siswa memperhatikan tayangan video tentang

masalah sosial

(mengamati).
4) Siswa menanggapi pertanyaan tentang video yang ditayangkan guru
(menalar, mencoba).
5) Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa . (mengumpulkan
informasi).
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6) Pembentukkan kelompok awal secara heterogen dengan anggota
kelompok lima atau enam anak .
7) Guru memberiakan lembar kegiatan pada setiap kelompok dan
didiskusikan dengan anggotanya untuk menguasai materi yang telah
diajarkan
8) Perwakilan

kelompok

mempresentasikan

hasil

diskusi

(mengkomunikasikan)
9) Guru memberikan umpan balik positif pada kelompok yang
menyampaikan hasil diskusi.
10) Guru membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat
prestasi dari anggota-anggota awal untuk kegiatan game pada meja
turnamen.
11) Guru membimbing setiap kelompok menempati meja tournamen sesuai
tingkat prestasinya.
12) Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanaan game pada
meja turnamen.
13) Guru menyuruh siswa untuk kembali ke kelompok awal dan
menghitung rata-rata skor yang diperoleh
14) Guru memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar siswa.
15) Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang menjadi
pemenang
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d. Kegiatan Penutup
1)

Guru bersama siswa melalukan refleksi dan menyimpulkan hasil
pembelajaran.

2)

Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi.

3)

Siswa mengerjakan soal dengan teliti dan tidak mencontek siswa lain.

4)

Guru memberikan motivasi secara lisan agar siswa lebih giat belajar.

5)

Guru menutup pembelajaran dengan salam dan do’a.

3.2.3.3 Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran
IPS melalui model Teams Games Tournament dengan media video.
2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan hasil belajar
peserta didik dalam pembelajaran IPS melalui model Teams Games
Tournament dengan media video
3) Mengawasi kegiatan diskusi atau kerja kelompok.
3.2.3.4 Refleksi
1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus III.
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus III.
3) Apabila hasil dari siklus III belum mencapai kriteria ketuntasan, maka
peneliti merencanakan siklus selanjutnya.
4) Menyusun laporan

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB
SDNTambakaji 04 Kota Semarangdalam pembelajaran IPS melalui model teams
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games tournament dengan media video sebanyak 47 siswa yang terdiri dari 20
siswa laki-laki dan 27 siswa perempuan.
Pembelajaran dalam penelitian ini diberikan kepada seluruh siswa, akan
tetapi untuk mengefektifkan hasil pengamatan difokuskan pada siswa yang
mengalami kesalahan terbanyak berdasarkan analisis terhadap kemampuan
kognitif siswa dari hasil evaluasi sebelumnya sejalan dengan bahwa penelitian
tindakan kelas dapat menetapkan siswa yang mengalami kesalahan terbanyak
dalam mengerjakan soal evaluasi sebagai subyek penelitian, agar mempermudah
siswa berkomunikasi dengan peneliti saat mengikuti pembelajaran. Oleh karena
itu diambil 15 siswa sebagai fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN
Tambakaji 04 Semarang.
Menurut Susanto (2013: 35), langkah awal dalam merencanakan dan
melakukan sebuah penelitian tindakan kelas guru perlu memperhatikan empat
langkah, antara lain: 1) mengidentifikasi 1 bidang yang menjadi perhatian kita; 2)
mengumpulkan

data;

3)menganalisis

dan

menginterprestasikan

data;

4)

mengembangkan rencana tindakan. Sedangkan menurut Sanjaya (2013:71) yang
menyebutkan bahwa dalam PTK, masalah yang diteliti difokuskan dalam skala
yang

cukup

kecil

sehingga

benar-benar

dapat

ditindaklanjuti

oleh

guru.Berdasarkan pendapat tersebut diambil kesimpulan bahwa dalam menyusun
penelitian tindakan kelas, peneliti perlu mengumpulkan data untuk mengetahui
berbagai masalah yang akan diteliti. Dari berbagai masalah tersebut peneliti
mengidentifikasi satu bidang yang akan menjadi fokus penelitian dengan memilih
satu permasalahan yang paling urgent yang akan diteliti.
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Berdasarkan pendapat tersebut pada penelitian ini menerapkan model
teams games tournament dengan media video. Namun yang diamati adalah mata
pelajaran IPS kelas IVB SD Tambakaji 04 Kota Semarang. Hal ini dilakukan
karena menurut peneliti mata pelajaran

IPS merupakan mata pelajaran yang

paling mendesak untuk dipecahkan.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penenlitian Tindakan Kelas dilaksanakan di SDN Tambakaji 04 Semarang
terletak di Jl.Prof Hamka,Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel penelitian adalah indikator yang terdapat dalam kualitas
pembelajaran adalah sebagai berikut:
3.5.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan
model Teams Games Tournament dengan media video.
3.5.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model
Teams Games Tournament dengan media video.
3.5.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan
model Teams Games Tournament dengan media video

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh
(Arikunto, 2010: 172).
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3.6.1.1 Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi hasil pengamatan
keterampilan guru guru selama pembelajaran IPS melalui model teams games
tournament dengan media video.
3.6.1.2 Siswa
Peneliti mendapatkan sumber data yang diperoleh dari pengamatan
aktivitas siswa dan hasil belajar diperoleh melalui tes dan kerja kelompok
siswa selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, serta hasil
evaluasi
3.6.1.3 Data dokumen
Sumber data dokumen berupa data awal hasil tes sebelum dilakukan
tindakan dan hasil tes setelah dilakukan tindakan kegiatan pembelajaran IPS
melalui model teams games tournament dengan media video.
3.6.1.4 Catatan lapangan
Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama
proses pembelajaran berupa data keterampilan guru,

aktivitas siswa, hasil

belajar dan media pembelajaran.
3.6.2 Jenis Data
3.6.2.1 Data Kuantitatif
Menurut Widoyoko (2014: 20) data kuantitatif adalah data yang berwujud
angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran. Data kuantitaif
penelitian ini menggunakan data hasil belajar siswa selama mengikuti kegiatan
pembelajaran IPS melalui model teams games tournament dengan media video.
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3.6.2.2 Data Kualitatif
Arikunto, dkk (2012: 131) menyatakan data kualitatif merupakan data
yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang
ekspresi siswa tentang kognitif, afektif, aktivitas siswa mengikuti pelajaran,
perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan
sejenisnya. Data kualititatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi
dengan menggunakan lembar pengamatan perilaku keterampilan guru, aktivitas
siswa, hasil belajar, dokumentasi berupa foto dan video serta catatan lapangan
selama pembelajaran IPS melalui model teams games tournament dengan
media video
3.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode tes dan non-tes.
3.6.3.1 Tes
Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan pertanyaan yang
harus dijawab, ditanggapi, atau tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes
dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta didik. Tes
merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk
mengukur keterampilan, pengetahuan atau bakat yang dimiliki seseorang
(Poerwanti, 2008: 4.3-4.4). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tes
berupa lembar kerja siswa dalam proses pembelajaran dan tes formatif untuk
mengetahui hasil belajar siswa. (Arikunto, 2010:193). Tes pada umumnya
berisi sampel perilaku. Tes dibuat dengan pembatasan yang jelas agar dapat
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mewakili kawasan perilaku yang diukur. Tes berfungsi untuk mengetahui apa
yang diketahui siswa setelah kegiatan pembelajaran (Poerwanti, 2008:4-4)
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan
alat pengukur tingkat pemahaman dan keterampilan siswa terhadap suatu
pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tes diberikan bertujuan
untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa.Tes dalam penelitian ini
digunakan untuk mengukur kemampuan memahami pembelajaran IPS melalui
model Teams Games Tournamnt dengan media video.
3.6.3.2 Metode Non tes
Teknik non-tes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
a. Metode Observasi
Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati
dan mencatat secara sistematik apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Jadi
dalam observasi ada proses mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi dari
kejadian atau situasi (Hamdani, 2011: 312). Observasi/pengamatan adalah
suatu cara untuk menilai perilaku siswa. Untuk menilai perilaku siswa
tersebut diperlukan lembaran pengamatan yang berisi hal – hal yang
menjabarkan perilaku siswa dan guru (Djamarah 2010: 258). Jadi dalam
observasi ada proses mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi dari
kejadian atau situasi.
Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, proses pembelajaran IPS
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melalui model teams games tournament dengan media video.Observasi
dilakukan selama pembelajaran oleh guru (peneliti).
b. Dokumentasi
Menurut Sukmadinata (2011: 221), dokumentasi merupakan suatu cara
pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumendokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi
dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi.
Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan berupa daftar
kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara
konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana
kelas ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto
dan video.
c. Catatan lapangan
Menurut

Arikunto

(2012:78)

catatan

lapangan

dipakai

untuk

memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar
observasi,

seperti

aktifitas

siswa

selama

pemmbelajaran

tindakan

berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai
sebagai bahan dalam analisis untuk keperluan refleksi.
Catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh
pada observasi pembelajaran guru, aktivitas dan hasil belajar saat
pembelajaran IPS melalui model teams games tournament dengan media
video
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisa data yang digunakan adalah:
3.7.1 Analisis Diskriptif Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar peserta didik untuk mengukur
kemampuan kognitif pada keterampilan membaca pemahaman. Data dianalisis
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menentukan mean atau rerata.
Data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase. Adapun langkah- langkah
unutk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai berikut:
1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai peserta didik
X 100

Keterangan:
B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = Skor maksimal (banyaknya butir soal)
N = Nilai
(Poerwanti, dkk. 2008: 6.15- 6.16)
2) Menghitung mean atau rerata kelas
X=

Keterangan:
X = nilai rerata
∑ X = jumlah semua nilai peserta didik
∑ N = jumlah peserta didik (Aqib, dkk., 2012: 40)
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3) Data nilai median kelas dianalisa dengan rumus :

Median : b +
Keterangan
b

= tepi kelas modus

p

= interval kelas

n

= frekuensi data

F

= frekuensi dibawah kelas median

f

= frekuensi median
(Sudjana, 2005: 79)

4) Data nilai modus kelas dianalisa dengan rumus :

Modus = b +
Keterangan :
b= tepi kelas modus
b1= selisih kelas modus di bawahnya
b2= selisih frekuensi kelas modus diatasnya
p = interval kelas
(Sudjana, 2005: 77)
5) Sedangkan untuk menghitung presentase ketuntasan belajar secara klasikal,
digunakan rumus sebagai
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P=

Keterangan:
p = persentase ketuntasan belajar klasikal
(Aqib, 2014: 41)
Jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas dapat ditentukan dari ketuntasan
belajar klasikal siswa, tercapai minimal 80% dengan kriteria tingkat
keberhasilan belajar yang dikelompokkan lima kategori
Hasil perhitungan persentase ketuntasan belajar kemudan dianalisis
dengan melihat tabel tingkat keberhasilan berikut ini.
Tabel 3.1Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa
Tingkat Keberhasilan
>80%
60% - 79%
40%- 59%
20%- 39%
<20%

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa
yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas berdasarkan
KKM mata pelajaran IPS di SDN Tambakaji 04 Semarang, dengan kriteria
sebagai berikut:
Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

Individual
≥ 68

Tuntas

< 68

Tidak Tuntas
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3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif
Data Kualitatif berupa data hasil observai keterampilan guru, observasi
aktivitas siswa, dan catatan lapangan selama pembelajaran IPS materi Koperasi,
Perkembangan Teknologi dan Masalah Sosial, melalui model teams games
tournament dengan media video. Data kualitatif diklasifikasikan berdasarkan
aspek yang dijadikan fokus analisis untuk memperoleh simpulan.
Hasil perhitungan analisis data keterampilan guru dan aktivitas siswa
ditunjukkan dengan tabel kriteria penilaian kualititif yang dikelompokkan dalam 4
kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Pedoman penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati
dapat dihitung dengan menentukan skor dalam 4 kriteria. Langkah-langkahnya
sebagai berikut :
1) Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k)
2) Menentukan median

Median =
(Poerwanti, 2008: 6.9)

3) Menentukan jarak interval
Jarak Interval (i) =
(Widoyoko, 2014: 110)
4) Membagi rentan skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang)

103

Tabel 3.3Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru

Jumlah Skor

Kualifikasi

Kinerja

Keterampilan Guru

(k+3(i)) s/d m

Sangat Baik (SB)

(k+2(i)) sd (k+3(i))

Baik (B)

(k+i) s/d (k+2(i))

Cukup (C)

k s/d (k+i)

Kurang (K)
(Widoyoko, 2014: 110)

Tabel 3.4Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa
Kualifikasi Aktivitas

Tingkatan Keberhasilan

Siswa

Pembelajaran

(k+3(i)) s/d m

Sangat Baik (SB)

Tuntas

(k+2(i)) sd (k+3(i))

Baik (B)

Tuntas

(k+i) s/d (k+2(i))

Cukup (C)

Tidak Tuntas

k s/d (k+i)

Kurang (K)

Tidak Tuntas

Jumlah Skor

(Widoyoko, 2012: 110)
Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada keterampilan guru,
akan diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 12 indikator) = 12, skor
maksimal (m) (nampak 4 = 4 x 12 indikator) = 48, kelas interval 4, jarak kelas
interval ((48-12)/4) = 9.
(k+i) = 12 +9= 21
Nilai (k+i) adalah 21
(k+2(i)) = 12 + 2(9) = 9 + 18 = 30
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Nilai (k+2(i)) adalah 30
(k+3(i)) = 12 + 3(9) = 9 + 30 = 45
Nilai (k+3(i)) adalah 39
Berdasarkan peritungan diatas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi
tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru.
Tabel 3.5 Klasifikasi Tingkat Penilaian Keterampilan Guru
Jumlah Skor

Presentase

Kriteria

39 s/d 48

81,25 % s/d 100, 0%

Sangat Baik (SB)

30s/d 38

62, 50% s/d 79,17%

Baik (B)

21s/d 29

43, 75% s/d 60,42%

Cukup (C)

12s/d 20

25,00% s/d 41,67%

Kurang (K)

(Widoyoko, 2014 : 110)

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada aktivitas siswa, akan
diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 10 indikator) = 10, skor maksimal
(m) (nampak 4 = 4 x 10 indikator) = 40, kelas interval 4, jarak kelas interval ((4010)/4) = 8.
(k+i) = 10 +8= 18
Nilai (k+i) adalah 17,5
(k+2(i)) = 10 + 2(8) = 10 + 16 = 26
Nilai (k+2(i)) adalah 26
(k+3(i)) = 10 + 3(8) = 10 + 24 = 34
Nilai (k+3(i)) adalah 34
Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi
tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada aktivitas siswa.
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Tabel 3.6 Klasifikasi Tingkat Penilaian Aktivitas Siswa
Jumlah Skor

Presentase

Kriteria

34 s/d 40

85,00% s/d 100,0%

Sangat Baik (SB)

26 s/d 33

65,00% s/d 82,50%

Baik (B)

18 s/d 25

45,00% s/d 62,50%

Cukup (C)

10 s/d 17

25,00% s/d 42,5%

Kurang (K)

Klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh pada karakter siswa, akan
diperoleh skor minimal (k) (nampak 1 = 1 x 4 indikator) = 4 skor maksimal (m)
(nampak 4 = 4 x 4 indikator) = 16, kelas interval 4, jarak kelas interval ((16-4)/4)
= 3.
(k+i) = 4 +3= 7
Nilai (k+i) adalah 7
(k+2(i)) = 4 + 2(3) = 4 + 6 = 10
Nilai (k+2(i)) adalah 10
(k+3(i)) = 4+ 3(3) = 4+ 9 = 13
Nilai (k+3(i)) adalah 13
Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi
tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada aktivitas siswa.
Tabel 3.7 Klasifikasi Penilaian Karakter
Jumlah Skor

Presentase

Kriteria

13 s/d 16

81,25% s/d 100,0%

Sangat Baik (SB)

10 s/d 12

62,50% s/d 75,00%

Baik (B)

7 s/d9

43,75% s/d 56,25%

Cukup (C)

4 s/d6

25,00% s/d 37,50%

Kurang (K)
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Model Teams Games Tournament dengan media video dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS pada peserta didik kelas IVB SDN Tambakaji 04
Semarang dengan indikator sebagai berikut :
3.8.1 Meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model
Teams Games Tournament dengan media video dan kriteria minimal baik
(30 s/d 38)
3.8.2 Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model
Teams Games Tournament dengan media video dan kriteria minimal baik
(26 s/d 33).
3.8.2 Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model
Teams Games Tournamentdengan ketuntasan individual sebesar ≥ 68 dan
ketuntasan klasikal sebesar ≥ 80%. ( Berdasarkan KKM individual dan
klasikal yang di tetapkan di SDN Tambakaji 04 Semarang).

BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas pembelajaran IPS melalui
model teams games tournament dengan media video pada siswa kelas IVB SDN
Tambakaji 04 Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Keterampilan guru mengalami peningkatan secara berturut-turut. Skor
rata-rataketerampilan guru yang diperoleh pada siklus I adalah 33 dengan kategori
baik dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 37 dengan kategori baik.
Sedangkan skor rata-rata yang diperoleh pada siklus III meningkat menjadi 43
dengan kategori sangat baik. Ha itu ditunjukkkan pada peningkatan siklusnya
yaitu: 1) kemampuan guru dalam mengkondisikan siswa untuk mengikuti
pembelajaran; 2) melakukan apersepsi; 3) menyampaikan tujuan pembelajaran; 4)
menampilkan media video yang berkaitan dengan materi; 5) menjelaskan materi;
6) membentuk kelompok awal secara heterogen; 7) membimbing siswa
mengerjakan lembar kegiatan; 8) membentuk kelompok baru berdasarkan
kesetaraan tingkat prestasi; 9) membimbing pelaksanaan game pada meja
turnamen; 10)mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan reward pada
kelompok yang menang; 11)memberikan penguatan terhadap hasil diskusi; dan
12) menutup pelajaran.
Aktivitas siswa mengalami peningkatan secara berturut-turut. Skor rata-rata
aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus I adalah 28,3 dengan kategori baik dan
siklus II mendapatkan skor 29 dengan kategori baik. Sedangkan skor rata-rata
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yang diperoleh pada siklus II meningkat lagi menjadi 35 dengan kategori sangat
baik. Hal itu ditunjukkan peningkatan aktivitas siswa pada setiap indikatornya
yaitu: 1) mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran; 2) menanggapi kegiatan
apersepsi; 3) memperhatikan materi yang disajikan oleh guru dengan video; 4)
memperhatikan pembentukkan awal secara heterogen; 5) mendiskusikan lembar
kegiatan dalam kelompok awal untuk menguasai materi yang telah dipelajari; 6)
memperhatikan pembentukkan kelompok baru untuk kegiatan game pada meja
turnamen; 7) memperhatikan pengarahan dan melaksanakan game pada meja
turnamen; 8) memperhatikan pengumuman/ penetapan pemenang kegiatan game
turnamen; 9) mengerjakan evaluasi pembelajaran; 10) memperhatikan dan
menyimpulkan hasil pembelajaran dan keaktifan dalam mengikuti pelajaran,
bekerjasama dan tanggungjawab dalam diskusi kelompok serta mengikuti setiap
kegiatan sesuai dengan instruksi dari guru selama pembelajaran teams games
tournament dengan media video.
Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model teams games
tournament dengan media video mengalami peningkatan pada setiap siklusnya
meliputi ranah kognitif, dan ranah afektif . Hasil tersebut ditunjukkan dengan
data hasil belajar pada siklus I mencapai ketuntasan klasikal sebesar 55,3% dan
mengalami peningkatan 25,5% dari data awal. Pada pelaksanaan tindakan siklus II
diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 76,6% . Selanjutnya, pada pelaksanaan
tindakan siklus III memperoleh ketuntasan hasil belajar secara klasikal 83% dan
telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu, 80% dengan
KKM pada pelajaran IPS sebesar 68.
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Setelah dilakukan penelitian dalam pembelajaran IPS melalui model teams
games tournament, dapat disimpulkan bahwa dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang, hal ini
ditandai dengan adanya peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa kelas IVB SDNTambakaji 04Semarang juga mengalami
peningkatan secara klasikal.

5.2 SARAN
Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan
pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament

dengan Media

Video di SDN Tambakaji 04 Kota Semarang.”
1.

Guru disarankan untuk menguasai keterampilan dasar dalam mengajar,
sehingga mampu melaksanakan dan mengelola pembelajaran dengan baik,
serta mampu menggunakan model dan media yang sesuai dengan
karakteristik

siswa.

Selanjutnya,

guru

perlu

menciptakan

suasana

pembelajaran yang harmonis dan menyenangkan serta melibatkan seluruh
aktivitas siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk aktif dan
mengembangkan pengetahuannya
2. Pelaksanaan pembelajaran hendaknya diikuti dengan partisipasi yang aktif
dari para siswa. Siswa hendaknya selalu berpartisipasi aktif, menumbuhkan
motivasi dan rasa percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain
itu, siswa harus mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab didalam
belajarnya dengan berani mengungkapkan pertanyaan maupun pedapatnya,
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bekerjasama dan saling bertukar pikiran dalam kegiatan diskusi. Dengan
demikian, dalam proses pembelajaran mampu tercipta komunikasi secara dua
arah.
3. Penggunaan model kooperatif teams games tournament dengan media video
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatnya hasil belajar dapat
memberikan dampak positif bagi sekolah dalam rangka peningkatan
akreditasi. Pembelajaran ini mampu mempermudah guru dalam mengajarkan
materi yang terlalu banyak melalui kegiatan dalam pembelajaran teams games
tournament, serta melibatkan seluruh siswa tanpa ada perbedaan status, dan
sebagai tutor sebaya. Sehingga model kooperatif teams games tournament
dengan media video dapat diterapkan di kelas lain.
4. Adanya penerapan model teams games tournament dengan media video
sebagai pertimbangan UPTD dalam mengambil keputusan bahwa model
teams games tournament dan media video dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran.
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LAMPIRAN 1

Pedoman Penetapan Lembar Pengamatan Keterampilan Guru Dalam
Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament dengan Media Video
Tabel 6.1 Pedoman Penetapan Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
Keterampilan Dasar

Langkah-langkah Pembelajaran

Indikator Keterampilan Guru dalam

Mengajar

dengan Model Teams Games

pembelajaran dengan Model Teams

Tournament dengan media video

Games Tournament dengan media
video

1. Keterampilan
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

membuka
pelajaran.
Keterampilan
menjelaskan.
Keterampilan
bertanya
Keterampilan
mengajar
kelompok kecil
dan perorangan
Keterampilan
mengelola kelas
Keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
Keterampilan
menggunakan
variasi
Keterampilan
memberi
penguatan
Keterampilan
menutup

1.

Guru menyiapkan media dan
bahan untuk mengajar.
2. Guru melakukan apersepsi.
3. Guru menunjuk salah satu siswa
untuk memimpin berdoa.
4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin
dicapai.
5. Guru menyampaikan materi
secara klasikal dengan
menggunakan video
pembelajaran.
6. Guru menanyakan kepada siswa
tentang isi media (video) yang
ditunjukkan oleh guru.
7. Guru menjelaskan tentang LKS
yang dibagikan kepada
kelompok.
8. Guru membagi kelas menjadi
kelompok-kelompok
berdasarkan kriteria
kemampuan (prestasi) siswa
dari ulangan harian. Tiap
kelompok terdiri dari 5 sampai
6 orang siswa.
9. Siswa duduk sesuai
kelompoknya masing- masing.
10. Guru membagikan amplop pada
setiap masing-masing kelompok
yang berisi kartu lembar
pertanyaan dan lembar
pertanyaan.
11. Guru menginstruksikan siswa

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Mengondisikan siswa untuk
mengikuti pembelajaran
(Keterampilan membuka)
Mempersiapkan siswa untuk
belajar (keterampilan
mengadakan variasi).
Melakukan apersepsi
(Keterampilan bertanya).
Menjelaskan materi pembelajaran secara klasikal
dengan media video (keterampilan menjelaskan).
Membimbing siswa
melakukan permodelan Teams
Games Tournament dengan
media video (Keterampilan
mengadakan variasi)
Mengajukan pertanyaan
kepada siswa (keterampilan
bertanya).
Membentuk kelompok diskusi
(keterampilan mengelola
kelas).
Membimbing siswa untuk
membuka lembar pertanyaan
dan lembar jawaban pada
masing-masing siswa
(keterampilan mengajar
kelompok kecil dan
perorangan).
Membimbing siswa dalam
kelompok untuk berdiskusi
(keterampilan membimbing
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Keterampilan Dasar

Langkah-langkah Pembelajaran

Indikator Keterampilan Guru dalam

Mengajar

dengan Model Teams Games

pembelajaran dengan Model Teams

Tournament dengan media video

Games Tournament dengan media
video

untuk membuka kartu.

12. Masing- masing siswa

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

membuka kartu yang berisi
dengan lembar pertanyaan dan
lembar jawaban.
Guru mengarahkan siswa
pertama mengambil sebuah
kartu dari amplop dan
membacakan nomornya, lalu
mengarahkan siswa kedua (yang
memiliki lembar pertanyaan)
membaca pertanyaan dengan
keras lalu siswa pertama
menjawab pertanyaan tersebut,
kemudian siswa ketiga (yang
memiliki lembar jawaban)
menginformasikan apakah
jawabannya benar atau salah.
Siswa menanyakan hal- hal
yang belum jelas mengenai
permainan ini.
Siswa bekerja sama saling
membacakan kartu, menjawab
pertanyaan dan
mengonformasikan jawaban.
Guru menghitung skor yang
diperoleh masing-masing
kelompok dan invidu.
Guru memberikan penghargaan
pada kelompok dan individu
yang aktif dan memperoleh skor
yang tinggi.
Guru memberikan penguatan
terhadap hasil diskusi.
Guru dan siswa bersama-sama
membuat kesimpulan dari
materi yang telah dipelajari.
Siswa mengerjakan soal
evaluasi.
Guru menutup pelajaran.

diskusi kelompok kecil).

10. Membimbing siswa untuk
mejawab pertanyaan yang
dibacakan oleh siswa kedua
dalam kelompok
(keterampilan mengelola
kelas).
11. Memberikan penghargaan
pada siswa terhadap hasil
kerjanya atau skor yang
diperoleh oleh masing-masing
tim dan perorangan
(Keterampilan memberikan
penguata
12. Memberikan penguatan
terhadap hasil diskusi.
(Keterampilan memberikan
penguatan)
13. Menutup pelajaran dengan
memberikan kesimpulan
(Keterampilan menutup
pelajaran)

220

Pedoman Penetapan Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran
Kooperatif Model Teams Games Tournament dengan Media Video
Tabel 6.2 Pedoman Penetapan Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Aktivitas Peserta didik

Langkah-langkah pembelajaran

Indikator aktivitas siswa dalam

kooperatif model Teams Games

Pembelajaran kooperatif model

Tournament dengan media video

Teams Games Tournament
dengan media video

1. Visual activities
(aktivitas visual)

2. Oral activities
(aktivitas lisan)

3. Listening activities
4.
5.
6.
7.

1. Guru menyiapkan media dan
bahan untuk mengajar.

2. Guru melakukan apersepsi.
3. Guru menunjuk salah satu

siswa untuk memimpin
(aktivitas
berdoa.
mendengarkan)
4. Guru menyampaikan tujuan
Writing activities
pembelajaran yang ingin
(aktivitas menulis)
dicapai.
Motor activities
5. Guru menyampaikan materi
(aktivitas motorik)
secara klasikal dengan
menggunakan video
Mental activities
pembelajaran.
(aktivitas mental)
Emotional activities 6. Guru menanyakan kepada
siswa tentang isi media
(aktivitas
(video) yang ditunjukkan oleh
emosional)
guru.
7. Guru menjelaskan tentang
LKS yang dibagikan kepada
kelompok.
8. Guru membagi kelas menjadi
kelompok-kelompok
berdasarkan kriteria
kemampuan (prestasi) peserta
didik dari ulangan harian. Tiap
kelompok terdiri dari 5 sampai
6 orang peserta didik.
9. Siswa duduk sesuai
kelompoknya masing- masing.
10. Guru membagikan amplop
pada setiap masing-masing
kelompok yang berisi kartu
lembar pertanyaan dan lembar
pertanyaan.
11. Guru menginstruksikan siswa
untuk membuka kartu.
12. Masing- masing siswa
membuka kartu yang berisi
dengan lembar pertanyaan dan

1. Mempersiapkan diri untuk
mengikuti kegiatan belajar
mengajar (Emotional activities)
2. Mendengarkan penjelasan
materi yang disampaikan guru
(Listening activities)
3. Bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru (Oral activities,
mental activities)
4. Membentuk kelompok sesuai
arahan guru (motor activities)
5. Melakukan diskusi untuk
menjawab pertanyaan dan
mengerjakan lembar kerja
kelompok. (Oral activities,
Listening activities, Writing
activities)
6. Menjawab pertanyaan dari kartu
pertanyaan yang dibacakan oleh
masing-masing peserta didik
sesuai dengan tugas tiap
kelompoknya (Mental
activities)
7. Menyimpulkan hasil
pembelajaran (oral activities,
writing activities)
8 Mengerjakan soal evaluasi
(Mental activities, writing
activi-ties)
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Aktivitas Peserta didik

Langkah-langkah pembelajaran

Indikator aktivitas siswa dalam

kooperatif model Teams Games

Pembelajaran kooperatif model

Tournament dengan media video

Teams Games Tournament
dengan media video

lembar jawaban.

13. Guru mengarahkan siswa

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

pertama mengambil sebuah
kartu dari amplop dan
membacakan nomornya, lalu
mengarahkan siswa kedua
(yang memiliki lembar
pertanyaan) membaca
pertanyaan dengan keras lalu
siswa pertama menjawab
pertanyaan tersebut, kemudian
siswa ketiga (yang memiliki
lembar jawaban)
menginformasikan apakah
jawabannya benar atau salah.
Siswa menanyakan hal- hal
yang belum jelas mengenai
permainan ini.
Siswa bekerja sama saling
membacakan kartu, menjawab
pertanyaan dan
mengonformasikan jawaban.
Guru menghitung skor yang
diperoleh masing-masing
kelompok dan invidu.
Guru memberikan
penghargaan pada kelompok
dan individu yang aktif dan
memperoleh skor yang tinggi.
Guru memberikan penguatan
terhadap hasil diskusi.
Guru dan peserta didik
bersama-sama membuat
kesimpulan dari materi yang
telah dipelajari.
Siswa mengerjakan soal
evaluasi.
Guru menutup pelajaran.
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LAMPIRAN 2

KISI-KISI KERANGKA INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Peningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SD melalui Model Teams Games Tournament dengan Media Video Siswa Kelas
IVB di SDN Tambakaji 04 Kota Semarang
Tabel 6.3 Kisi-kisi Instrumen
DEFINISI
PEMASALAHAN

1. Bagaimanakah
meningkatkan
keterampilan guru
dalam pembelajaran
IPS melalui model
teams games
tournament dengan
media video pada
peserta didik kelas
IV B SDN
Tambakaji 04 Kota
Semarang?

TUJUAN

1. Meningkatkan
keterampilan
guru dalam
pembelajaran
IPS dengan
menerapkan
model teams
games
tournament
dengan media
video pada siswa
kelas IV B SDN
Tambakaji 04
Kota Semarang.

VARIABEL
Keterampilan
guru dalam
mengelola
pembelajaran
IPS melalui
model teams
games
tournament
dengan
media video.

KONSEPTUAL

OPERASIONAL

Keterampilan
guru dalam
mengelola
pembelajaran
IPS melalui
model teams
games
tournament
dengan media
video

Keterampilan
guru dalam
mengelola
pembelajaran
dengan penerapan
model teams
games
tournament
melalui media
video meliputi
keterampilan
membuka
pelajaran,
keterampilan
menjelaskan,
keterampilan
mengelola kelas,
keterampilan

SUMBER
INDIKATOR

1. Mengondisikan

2.
3.
4.

5.

siswa untuk
mengikuti
pembelajaran
Mempersiapkan
siswa untuk belajar
Melakukan
apersepsi
Menjelaskan
materi pembelajaran secara
klasikal dengan
media video
Membimbing
siswa melakukan
permodelan Teams
Games
Tournament

INSTRUMEN

1. Lembar
Pengamatan

2. RPP Siklus I
3. Lembar wawancara
4. Dokumentasi.

DATA
Guru Kelas
IV SDN
Tambakaji
04
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DEFINISI
PEMASALAHAN

TUJUAN

VARIABEL

KONSEPTUAL

OPERASIONAL
mengajar
kelompok kecil
dan perorangan,
keterampilan
bertanya,
keterampilan
mengadakan
variasi,
keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil,
keterampilan
memberi
penguatan,
keterampilan
menutup
pelajaran.

SUMBER
INDIKATOR
dengan media
video
6. Mengajukan
pertanyaan kepada
siswa
7. Membentuk
kelompok diskusi
8. Membimbing
siswa untuk
membuka lembar
pertanyaan dan
lembar jawaban
pada masingmasing siswa.
9. Membimbing
siswa dalam
kelompok untuk
berdiskusi
10. Membimbing
siswa untuk
mejawab
pertanyaan yang
dibacakan oleh
siswa kedua dalam
kelompok
11. Memberikan
penghargaan pada

INSTRUMEN

DATA
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DEFINISI
PEMASALAHAN

2. Bagaimanakah
meningkatkan
aktivitas siswa
dalam
pembelajaran IPS
melalui model
teams games
tournament
dengan media
video siswa kelas
IV B SDN
Tambakaji Kota
Semarang ?

TUJUAN

2. Meningkatkan
aktivitas siswa
dalam
pembelajaran
IPS melalui
model teams
games
tournament
dengan media
video siswa kelas
IV B SDN
Tambakaji Kota
Semarang ?

VARIABEL

Aktivitas
siswa dalam
pembelajaran
IPS melalui
model teams
games
tournament
dengan
media video.

KONSEPTUAL

OPERASIONAL

Aktivitas siswa
selama
pembelajaran IPS
melalui model
teams games
tournament
dengan media
video meliputi:
Visual activities
(aktivitas visual),
Oral activities
(aktivitas lisan),
Listening
activities
(aktivitas

SUMBER
INDIKATOR
siswa terhadap
hasil kerjanya atau
skor yang
diperoleh oleh
masing-masing tim
dan perorangan
12.
Memberikan
penguatan terhadap
hasil diskusi.
13.
Menutup
pelajaran dengan
memberikan
kesimpulan
1. Mempersiapkan
diri untuk
mengikuti kegiatan
belajar mengajar
2. Mendengarkan
penjelasan materi
yang disampaikan
guru
3. Bertanya dan
menjawab pertanyaan dari guru
4. Membentuk
kelompok sesuai
arahan guru

INSTRUMEN

1.
2.
3.
4.

RPP
lembar observasi
catatan lapangan
dokumentasi

DATA

Peserta
didik kelas
IV B SDN
Tambakaji
04 Kota
Semarang
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DEFINISI
PEMASALAHAN

TUJUAN

VARIABEL

KONSEPTUAL

SUMBER
INDIKATOR

OPERASIONAL
mendengarkan),
Writing activities
(aktivitas
menulis), Motor
activities
(aktivitas
motorik), Mental
activities
(aktivitas mental)
Emotional,
activities
(aktivitas
emosional)

6.

8.
meningkatkan hasil
belajar peserta
didik dalam
pembelajaran IPS
melalui model
teams games
tournament dengan

3. Meningkatkan
hasil belajar
peserta didik
dalam
pembelajaran
IPS dengan
menerapkan
model teams

Hasil Belajar
siswa dalam
pembelajaran
IPS melalui
model teams
games
tournament
dengan

Hasil Belajar
menurut Blom
memiliki
kategori ranah
yaitu ranah
kognitif,
psikomotorik
dan afektif.

Hasil belajar
siswa dinyatakan
dalam bentuk skor
yang diperoleh
dari permainan
menjawab soal
pertanyaaan.

DATA

5. Melakukan diskusi

7.

3. Bagaimanakah

INSTRUMEN

1.

2.
3.

untuk menjawab
pertanyaan dan
mengerjakan
lembar kerja
kelompok
Menjawab
pertanyaan dari
kartu pertanyaan
yang dibacakan
oleh masingmasing siswa
sesuai dengan
tugas tiap
kelompoknya
Menyimpulkan
hasil pembelajaran
Mengerjakan soal
evaluasi
Menjelaskan
pengertian dari
koperasi (ranah
kognitif)
Mejelaskan tujuan
dari Koperasi
(ranah kognitif)
Menjelaskan

1. Soal evaluasi.
2. lembar penilaian.
3. RPP

Siswa
kelas IV B
SDN
Tambakaji
04
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DEFINISI
PEMASALAHAN
media video pada
peserta didik kelas
IV B SDN
Tambakaji 04 ?

TUJUAN
games
tournament
dengan media
video pada
peserta didik
kelas IV B SDN
Tambakaji 04
Semarang

VARIABEL
media video
pada peserta
didik kelas
IV B SDN
Tambakaji
04
Semarang..

KONSEPTUAL

SUMBER
INDIKATOR

OPERASIONAL

4.

5.
6.

7.

8.

9.

manfaat dari
koperasi (ranah
kognitif)
Menyebutkan
macam-macam
dari Koperasi
(ranah kognitif)
Menyimpulkan
pentingnya usaha
bersama koperasi.
Menganalisis
proses pelaksanaan
koperasi yang ada
di sekolah.(ranah
kognitif).
Mengikuti
pembelajaran
dengan benar
(ranah afektif)
Melakukan diskusi
kelompok
mengenai materi
yang diberikan
oleh guru (ranah
afektif)
Melakukan
aktivitas

INSTRUMEN

DATA
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DEFINISI
PEMASALAHAN

TUJUAN

VARIABEL

KONSEPTUAL

OPERASIONAL

SUMBER
INDIKATOR
memahami materi
(ranah
psikomotorik)
10. Menunjukkan
sikap kerjasama
saat diskusi
kelompok (ranah
afektif)
11.
Memperoleh
skor tertinggi
dalam tim dan
perseorangan
dengan menjawab
pertanyaan dengan
benar (ranah
afektif)
12.
Mempunyai
semangat tinggi
dalam mengikuti
13.
pembelajaran
(ranah afektif)

INSTRUMEN

DATA
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LAMPIRAN 3
Lembar Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui
Model Teams Games Tournament dengan Media Video
Siklus: ...........
Nama Guru

:

Nama SD

: SDN Tambakaji 04 Semarang

Kelas/ Semester

: IV B/II

Materi

:

Hari/ Tanggal

:

Petunjuk

:

1. Bacalah indikator keterampilan guru!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan!
3. Berilah tanda check (√) pada kolom checlist yang sesuai dengan indikator
pengamatan!
4. Skor Penilaian :
a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali atau tampak satu : skor 1
b. Jika dua deskriptor tampak

: skor 2

c. Jika tiga deskriptor tampak

: skor 3

d. Jika empat deskriptor tampak

: skor 4
(Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011 : 232)
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Tabel 6.4. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
No

Indikator

1.

Mengkondisikan
siswa untuk
mengikuti
pembelajaran

2.

Melakukan aperspsi

3.

Menyampaikan
tujuan pembelajaran

4.

Menjelaskan materi

5.

Menampilkan media
video yang berkaitan
dengan materi

Deskriptor

a. Mempersiapkan bahan
pembelajaran.
b. Mengkondisikan siswa
untuk duduk rapi
c. Mengarahkan siswa untuk
berdoa
d. Mengecek kehadiran siswa
a. Guru memberikan apersepsi
yang dapat membangkitkan
semangat siswa.
b. Apersepsi berkaitan dengan
kehidupan siswa.
c. Apersepsi berkaitan dengan
materi yang akan dipelajari.
d. Apersepsi melibatkan
semua siswa.
a. Menyampaikan tujuan
pembelajaran yang sesuai
dengan RPP
b. Menuliskan tujuan
pembelajaran di papan tulis
c. Menggunakan bahasa yang
mudah dipahami siswa.
d. Memberikan kesempatan
kepada siswa
a. Menyampaikan materi ajar
sesuai dengan RPP
b. Menuliskan atau
menampilkan materi yang
akan disampaikan.
c. Menggunakan bahasa yang
mudah dipahami siswa
d. Memberikan pertanyaan
kepada siswa atau
memberikan kesempatan
kepada siswa untuk
bertanya
a. Menampilkan video sesuai
dengan materi yang
dibicarakan
b. Menampilkan video yang

Checklist

PerolehanSkor
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No

Indikator

Deskriptor

jelas dan bahasa yang
mudah dipahai.
c. Meningkatkan rasa
keingintahuan siswa.
d. Memberikan kesempatan
kepada siswa untuk
memberikan pendapatnya
6.

Membentuk
kelompok awal
diskusi secara
heterogen.

7.

Membimbing siswa
untuk mengerjakan
lembar kegiatan

8.

Membentuk
kelompok baru
berdasarkan
kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap
anggota kelompok
awal untuk kegiatan
game pada meja
turnamen.

9.

Membimbing
pelaksanaan game
pada meja turnamen

a. Membentuk kelompok
siswa secara heterogen.
b. Membimbing siswa dalam
mengatur tempat duduk.
c. Membantu siswa untuk
menetapkan nama
kelompok.
d. Menjelaskan tugas
kelompok.
a. Memberikan lembar
kegiatan pada setiap
kelompok.
b. Mengkondisikan
pelaksanaan diskusi.
c. Membimbing setiap
kelompok tentang
permasalahan yang
didiskusikan
d. Memberi kesempatan pada
anggota kelompok yang
ingin bertanya.
a. Menjelaskan tujuan
pembentukan kelompok
baru.
b. Membentuk kelompok
berdasarkan kesetaraan
tingkat prestasinya.
c. Membimbing penempatan
kelompok
d. Memotivasi siswa untuk
mengikuti kegiatan game
pada meja turnamen
a. Mengecek kesiapan setiap
kelompok untuk mengikuti
game turnamen.

Checklist

PerolehanSkor
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No

Indikator

Deskriptor

10.

Mengumumkan
hasil perolehan skor
dan memberikan
penghargaan pada
kelompok yang
menjadi pemenang

11.

Memberikan
penguatan terhadap
hasil diskusi.

12.

Menutup pelajaran

b. Menjelaskan peraturan
game turnament.
c. Memotivasi setiap
kelompok
d. Menanggapi pertanyaan
dari siswa
a. Memberikan motivasi
tentang perolehan skor pada
setiap kelompok.
b. Membacakan perolehan
skor dari setiap kelompok.
c. Menetapkan kelompok
yang menjadi pemenang.
d. Memberikan penghargaan
pada kelompok yang
menjadi pemenang
a. Penguatan dalam bentuk
verbal.
b. Penguatan dalam bentuk
non verbal berupa gerak
anggota tubuh.
c. Penguatan dengan sentuhan.
d. Penguatan dengan simbol
penghargaan berupa benda.
a. Bersama siswa
menyimpulkan materi
pembelajaran.
b. Memberikan evaluasi sesuai
indikator yang telah
ditetapkan.
c. Bersama siswa merefleksi
pembelajaran.
d. Menginformasikan materi
selanjutnya.
Jumlah Skor

Skor minimal (k)
Skor maksimal (m)

: 12 x 1 = 12
: 48 x 4 = 48

Median

:

Checklist

PerolehanSkor
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Jarak interval

:

=
=9

P=

∑
∑

Tabel Klasifikasi Tingkat Keterampilan Guru
Jumlah Skor

Presentase

Kriteria

39 s/d 48

81,25 % s/d 100, 0%

Sangat Baik (SB)

30 s/d 38

62, 50% s/d 79,17%

Baik (B)

21 s/d 29

43, 75% s/d 60,42%

Cukup (C)

12 s/d 20

25,00% s/d 41,67%

Kurang (K)

(Widoyoko, 2014 : 110)

Semarang, 31 Maret 2015
Observer,

(...………………………….......)
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS
melalui Model Teams Games Tournament dengan Media Video
Siklus: ...........
Nama Guru

:

Nama SD

: SDN Tambakaji 04 Semarang

Kelas/ Semester

: IV B/II

Materi

:

Hari/ Tanggal

:

Petunjuk

:

1. Bacalah indikator keterampilan guru!
4. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan!
5. Berilah tanda check (√) pada kolom checklist yang sesuai dengan indikator
pengamatan!
6. Skor Penilaian :
a) Jika deskriptor tidak tampak sama sekali atau tampak satu : skor 1
b) Jika dua deskriptor tampak

: skor 2

c) Jika tiga deskriptor tampak

: skor 3

d) Jika empat deskriptor tampak

: skor 4
(Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011 : 232)
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Tabel 6.5 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
No

Indikator

Deskriptor

1.

Mempersiapkan diri
untuk menerima
pelajaran.

2.

Menanggapi
kegiatan apersepsi

3.

Memperhatikan
materi yang
disajikan oleh guru
dengan media video

4.

Memperhatikan
pembentukan
kelompok awal
secara heterogen

5.

Mendiskusikan
lembar kegiatan
dalam kelompok
awal untuk
menguasai materi
yang telah dipelajari.

a. Masuk ruang kelas
b. Menempati tempat
duduknya.
c. Mempersiapkan alat belajar
d. Bersikap tenang
a. Memperhatikan penjelasan
guru.
b. Menanggapi pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
c. Mengikuti perintah dari
guru.
d. Menanyakan hal yang
belum dipahami..
a. Memperhatikan penjelasan
guru.
b. Menanggapi pertanyaan
dari guru.
c. Menanyakan materi yang
belum dipahami.
d. Mencatat materi yang
diajarkan
a. Memperhatikan penjelasan
guru mengenai fungsi
pembentukan kelompok.
b. Memperhatikan guru saat
membentuk kelompok.
c. Bersedia dengan kelompok
yang dibentuk oleh guru.
d. Berkumpul dengan anggota
kelompok secara tertib
a. Saling berinteraksi sesama
anggota kelompok.
b. Aktif dalam diskusi.
c. Bersikap kondusif dalam
kelompok.
d. Membantu kelompok dalam
memahami materi

6.

Memperhatikan
pembentukkan
kelompok baru
untuk kegiatan game

a. Memperhatikan penjelasan
guru mengenai fungsi
pembentukkan kelompok
baru.

Cheklist

Perolehan Skor
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No

Indikator

Deskriptor

pada meja turnamen.

b. Memperhatikan guru saat
membentuk kelompok.
c. Memperhatikan petunjuk
dari guru.
d. Berkumpul dengan anggota
kelompok baru dengan
tertib.
a. Menempati meja turnamen
sesuai dengan anggota
kelompoknya.
b. Fokus dan mendengarkan
pengarahan dari guru.
c. Melaksanakan kegiatan
game turnamen sesuai
dengan peraturan.
d. Menyelesaikan kegiatan
game turnamen tepat waktu
a. Bersikap kondusif
b. Antusias
c. Fokus memperhatikan saat
guru berbicara.
d. Termotivasi untuk belajar
dari teman yang berprestasi.
a. Mengerjakan soal evalusi
yang diberikan guru.
b. Mengerjakan soal evaluasi
secara individu.
c. Mengerjakan soal evaluasi
tepat waktu.
d. Tenang dan serius saat
mengerjakan soal evaluasi.
a. Memperhatikan kegiatan
yang dilakukan oleh guru.
b. Menyampaikan simpulan
materi yang telah diajarkan.
c. Menanggapi pertanyaan
dari guru.
d. Menanyakan materi yang
belum dipahami.
Jumlah Skor

7.

Memperhatikan
pengarahan dan
melaksanakan game
pada meja turnamen.

8. .

Memperhatikan
pengumuman/
penetapan
pemenang kegiatan
game turnamen.

9. .

Mengerjakan
evaluasi
pembelajaran.

10.

Memperhatikan dan
menyimpulkan hasil
pembelajaran.

Cheklist

Perolehan Skor
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Skor minimal (k)
Skor maksimal (m)

: 10 x 1 = 10
: 10 x 4 = 40

Median

:

Jarak interval

:

=
=8

Klasifikasi Tingkat Penilaian Aktivitas Siswa
Jumlah Skor

Presentase

Kriteria

34 s/d 40

85,00% s/d 100,0%

Sangat Baik (SB)

26 s/d 33

65,00% s/d 82,50%

Baik (B)

18 s/d 25

45,00% s/d 62,50%

Cukup (C)

10 s/d 17

25,00% s/d 42,5%

Kurang (K)

(Widoyoko, 2014 : 110)

Semarang, April 2015
Obsever,

(...............................)
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LAMPIRAN 4

PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. SILABUS
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
3. Bahan Ajar
4. Media Pembelajaran
5. Lembar Kerja Siswa
6. Kisi Soal Evaluasi
7. Soal Evaluasi
8. Kunci Jawaban
9. Pedoman Penilaian
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS
Satuan Pendidikan

: SD N Tambakaji 04 Semarang

Kelas/Semester

: IV/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahauan Sosial (IPS)

STANDAR KOMPETENSI

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
Kompetensi

Indikator

Dasar
2.2Mengenal
pentingnya
koperasi dalam
meningkatkan

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Ajar
2.2.1 Menjelaskan
pengertian dari
koperasi

2.2.2

1. Siswa menyimak
penjelasan dari guru
tentang materi
koperasi.

kesejahteraan

Mejelaskan

masyarakat.

tujuan dari
koperasi

2.2.3

Koperasi

Menjelaska

(mengamati).

2. Siswa memperhatikan
video pembelajaran
yang ditampilkan di

n manfaat dari

depan kelas

koperasi

(mengamati, menalar)

2.2.4

Menyebutk

3. Siswa memperhatikan

Teknik

Alokasi

pembelajaran

Waktu

1. Ceramah

2 x 35 a. Alat tulis.
menit
b. Video
(1x
pertemu
an

Informatif

2. tanya
jawab,
3. diskusi
4. penugasan
5. game
tournament

Media

Sumber

Penilaian

Belajar

1. Silabus dan
KTSP kelas
VI SD/MI
2. Sumber
belajar
a. Standar Isi,
Permendik
nas No 22
Tahun 2006
b. Suprijono,
Agus. 2011.
Cooperatif
Learning.
Surabaya:
Pustaka
pelajar.

1. Bentuk tes
(soal lisan)
2. Prosedur tes
a) diskusi
kelompok
b) game
tournament
c) tes tertulis
3. Instrumen tes
a) lembar
kelompok
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an macam-

pertanyaan guru

macam dari

berkaitan dengan

Sadiman dan

koperasi

materi yang diulas

Amalia.

dalam video

2008. Ilmu

kan pentingnya

(mengamati).

Pengetahuan

usaha bersama

4. Siswa mencoba

2.2.5

Menyimpul

dalam koperasi

c. BSE,

Sosial.

menjawab pertanyaan

Jakarta:

guru. (mengumpulkan

Pusat

informasi).

Perbukuan

5. Siswa membentuk

Departemen

kelompok awal yang

Pendidikan

terdiri dari 9 peserta

Nasional

didik. (mengumpulkan
informasi).

6. Siswa duduk sesuai

d . BSE, Hisnu
dan Winardi.
Ilmu

kelompoknya masing-

Pengetahuan

masing.

Sosial untuk

(mengkomunikasikan)

SD/MI Kelas

7. Siswa menerima
lembar kegiatan untuk

4. 2008.
Jakarta :

b) lembar
evaluai
c) soal game
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didiskusikan dengan

Pusat

anggotanya

Perbukuan

/kelompok.

Departemen

8. Masing- masing
kelompok menunjuk
salah satu anggotanya
untuk
mempresentasikan
hasil diskusi
(mengkomunikasikan)

9. Guru membentuk
kelompok baru untuk
kegiatan game pada
meja turnamen.

10. Setiap kelompok
baru menempati
meja turnamen
sesuai tingkat
prestasinya

11.

Guru

Pendidikan
Nasional
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membimbing setiap
kelompok dalam
pelaksanakan game
pada meja turnament

12.

Siswa bermain

game tournament
dengan kelompok
masing-masing
(menalar,
mengkomunikasikan)

13.

Guru menyuruh

siswa untuk kembali
ke kelompok awal dan
menghitung rata-rata
skor yang diperoleh.

14. Guru memberikan
penguatan terhadap
hasil diskusi.

15. Siswa diberi
kesempatan untuk
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bertanya tentang
materi yang belum
jelas. (menanya).

16. Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang
menjadi pemenang.

17. Guru dan siswa
bersama-sama
membuat kesimpulan
dari materi yang
telah dipelajari.

18. Guru memberikan
refleksi kepada siswa
dengan bertanya “
adakah yang belum
jelas mengenai
pembelajaran hari
ini?”

19. Guru membagi
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lembar soal tes
evaluasi.

20. Siswa mengerjakan
soal evaluasi secara
individu.

21. Guru menyampaikan
materi pertemuan
selanjutnya.

22. Guru menutup
pelajaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus I
Satuan Pendidikan

: SDN Tambakaji 04

Mata Pelajaran

: IPS

Materi

: Pentingnya Koperasi

Kelas/Semester

: 4/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
5 Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
B. KOMPETENSI DASAR
2.2Mengenal

pentingnya

koperasi

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.
C. INDIKATOR
2.2.1 Menjelaskan pengertian dari koperasi
2.2.2 Mejelaskan tujuan dari koperasi
2.2.3 Menjelaskan manfaat dari koperasi
2.2.4 Menyebutkan macam-macam dari koperasi
2.2.5 Menyimpulkan pentingnya usaha bersama dalam koperasi
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa menjelaskan pengertian
dari koperasi dengan baik.
2. Melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan tujuan dan
manfaat dari koperasi dengan benar.
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3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan macam-macam dari
koperasi dengan benar.
4. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan pentingnya usaha
bersama dalam koperasi dengan benar.
5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan pentingnya usaha
bersama dalam koperasi
Karakter yang diharapkan: kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan
disiplin.
E.MATERI AJAR
1. Koperasi
2. Pentingnya koperasi
F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan Saintifik dengan model Teams Games Tournmaent
G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan
4. Game tournament
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru membuka pelajaran dengan salam, menyapa siswa dan
menanyakan kabar mereka
2. Guru mengkondisikan siswa untuk sikap sempurna berdoa.

10 menit
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Kegiatan
Pendahuluan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

3. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa.
4. Guru melakukan presensi kelas.
5. Guru melakukan apersepsi dengan cara bertanya kepada siswa, “
Anak-anak, Siapa yang pernah membeli barang di koperasi?
6. Guru memberikan motivasi untuk siswa untuk mempelajari materi
tentang koperasi
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

Inti

8.

Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang materi koperasi.
(mengamati), (eksplorasi)

9.

Siswa memperhatikan video pembelajaran tentang koperasi yang
ditampilkan di depan kelas (mengamati, menalar) (eksplorasi)

10. Siswa memperhatikan pertanyaan guru berkaitan dengan materi
yang diulas dalam video(mengamati), (eksplorasi)
11. Siswa mencoba menjawab pertanyaan guru. (mengumpulkan
informasi), (eksplorasi)
12. Siswa membentuk kelompok awal yang terdiri dari 4 siswa.
(mengumpulkan informasi), (elaborasi)
13. Siswa

duduk

sesuai

kelompoknya

masing-

masing

(mengkomunikasikan), (elaborasi)
14. Siswa menerima lembar kegiatan untuk didiskusikan dengan
anggotanya /kelompok. (elaborasi)

40 menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
15. Masing- masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya
untuk mempresentasikan hasil diskusi (mengkomunikasikan)
16. Guru membentuk kelompok baru untuk kegiatan game pada
meja turnamen.
17. Setiap kelompok baru menempati meja turnamen sesuai tingkat
prestasinya (elaborasi)
18. Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanakan game
pada meja turnament
19. Siswa bermain game tournament dengan kelompok masingmasing (menalar, mengkomunikasikan) (elaborasi)
20. Guru membimbing siswa untuk kembali ke kelompok awal dan
menghitung rata-rata skor yang diperoleh.
Penilaian Proses :
a. Guru mengamati kerjasama dalam

kelompok selama diskusi

berlangsung
b. Guru menilai keaktifan siswa di dalam kelas dan kelompok.
Penutup

21 Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. (konfirmasi)
22 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang
belum jelas. (menanya), (konfirmasi)
23 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang menjadi
pemenang. (konfirmasi)
24 Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dari materi

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

yang telah dipelajari.
25 Guru memberikan refleksi kepada siswa dengan bertanya “
adakah yang belum jelas mengenai pembelajaran hari ini?”
26 Guru membagi lembar soal tes evaluasi.
27 Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. (mencoba )
28 Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya
29 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

I. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Silabus dan KTSP kelas VI SD/MI
2. Sumber belajar
a. Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006
b. Suprijono, Agus. 2011. Cooperatif Learning. Surabaya: Pustaka pelajar.
c. BSE, Sadiman dan Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
d. BSE, Hisnu dan Winardi. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4.
2008. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
3. Media dan alat peraga
a) Alat tulis.
b) Video
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J. Penilaian Hasil Belajar
1. Prosedur tes
a. Tes dalam proses

: diskusi kelompok, game tournament

b. Tes akhir

: soal evaluasi

2. Jenis tes
a. Tes tertulis

: soal evalusi

b. Tes Lisan

:-

3. Bentuk tes

: Pilihan ganda dan uraian

4. Alat tes:
a. Soal-soal tes

: terlampir

b. Kunci jawaban

: terlampir

c. Kriteria penilaian : terlampir
Semarang, 31 Maret 2015

Guru Kelas IVB

Suwarni, S.Pd.
NIP-

Peneliti

Ariqiyati
NIM. 1401411385
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Bahan Ajar
STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
KOMPETENSI DASAR
2.2 Mengenal

pentingnya

koperasi

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.
Koperasi
A. Sendi – sendi Koperasi
2. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
Koperasi berdasarkan keanggotaannya dibedakan menjadi dua, yaitu
koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang
didirikan oleh orang-orang dan beranggotakan orang-orang juga. Adapun koperasi
sekunder adalh koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan
koperasi juga.
Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3. Tujuan
Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, juga ikut membangun
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tatanan perekonomian nasional mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai
berikut:
a. Membangun dan mengembangakan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
b. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan kopearsi sebagai sokok gurunya.
d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan
asas kekeluargaan.
4. Prinsip
Koperasi yang merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai
prinsip sebagai berikut:
a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e) Kemandirian, pendidikan dan kerjasama antar koperasi
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Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku anggota koperasi. Syarat untuk dapat
menjadi anggota koperasi adalah setiap WNI yang dapat memenuhi syarat.
Syarat-syarat tersebut telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan
koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi.
5. Hak dan Kewajiban
Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap
kopearasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
a) Hak Anggota
Adapun hak seorang anggota adalah sebagai berikut:
1) Menghadiri, berpendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2) Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas.
3) Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di
luar rapat anggota.
4) Memanfaatkan kopearsi dan mendapat pelayanan yang sama antar
sesama anggota.
5) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut
ketentuan dalam anggaran dasar.
b. Kewajiban anggota
Kewajiban seorang anggota adalah sebagai berikut:
1) Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan
yang telah disepakati.
2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan.
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3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan.
Antara hak dan kewajiban hendaknya seimbang dan berjalan beriringan. Hal
ini sesuai dengan status keanggotaannya yang telah diatur dan disepakati dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan khusus.
B. Organisasi Koperasi
Organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
Kekuasaan tertinggi dalam kopearsi adalah rapat anggota. Rapat tersebut dihadiri
oleh anggota yang pelaksanaannya telah diatur dalam anggaran dasar. Rapat
anggota dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
Untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas paling
lambat 6 bulan. Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan rapat anggota
dan rapat anggota luar biasa, diatur dalam anggaran dasar.
2. Pengurus
Pengurus mempunyai tugas dan wewenang. Pengurus dipilih dari dan
oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus sebagai pemegang kuasa rapat
anggota. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun.
Tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut:
d. Mengelola koperasi dan usahanya
e. Menggunakan rancangan kerja
f. Menyelenggarakan rapat anggota
g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
h. Menyelenggarakan perbukuan keuangan dan inventaris secara tertib
i. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
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Wewenang pengurus kopearasi adalah sebagai berikut:
a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
b. Memutuskan

penerimaan

dan

penolakan

anggota

baru

serta

pemberhentian anggota sesuai anggaran dasar.
c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan
koperasi sesuai tanggung jawab dari keputusan rapat anggota.
d. Melalui keputusan rapat anggota, pengurus

dapat mengangkat

pengelolaan yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola yang
bertanggung jawab kepada pengurus.
b. Pengawas
Pengawas beranggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk
dapat dipilih menjadi pengawas, ditetapkan dalam anggaran dasar.
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadao pelaksanakan
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Wewenang pengawas meneliti
catatan yang ada pada koperasi. Pengawas harus merahasiakan hasil
pengawasannya terhadap pihak ketiga.
c. Rapat Anggota
Unsur lain selain pengurus dan pengawas yang berperan dalam koperasi
adalah rapat anggota. Rapat anggota dilaksanakan untuk menetapkan
beberapa hal, antara lain:
a. Anggaran dasar
b. Kebijaksanaan umum
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c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
d. Membuat rencana kerja
e. Pengesahan pertanggungjawaban
f. Pembagian sisa hasil usaha
Pelaksanaan rapat anggota memiliki sifat sebagai berikut keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak
tercapai dilakukan pengambilan suara terbanyak.
d. Lambang Koperasi
Perhatikan gambar lambang koperasi dibawah ini! pahamilah
pengertian tiap-tiap bagian dari lambang tersebut.

e) Rantai melambangkan persahabatan yang kekal
f) Gigi roda melambangkan usaha/ karya yang terus-menerus.
g) Kapas dan padi melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan
yang harus dicapai oleh koperasi.
h) Timbang melambangkan keadilan sosial
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i) Bintang dan perisai melambangkan Pancasila
j) Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian
Indonesia yang kokoh dan berakar.
k) Tulisan koperasi Indonesia melambangkan kepribadian Koperasi
Rakyat Indonesia.
l) Merah putih melambangkan sifat nasional koperasi
Pada tahun 2012, pemerintah memutuskan untuk mengganti lambang
koperasi. Lambang koperasi yang baru tampak lebih modern dan dinamis dengan
dominan warna hijau. Dibawah ini adalah arti tiap gambar pada lambang koperasi.

Gambar bunga, bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus senantiasa
berkembang mengikuti jaman, dinamis dan berwawasan, variatif, inovatif
sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada
keunggulan dan teknologi.
Gambar 4 (empat) sudut pandang, mempunyai makna sebagai arah mata
angin, koperasi haru dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi, berlandaskan
sifat

kerakyatan,

dan

memnjunjung

tinggi

nilai-nilai

kebersamaan,
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kemandirian, keadilan dan demokrasi serta siap dalam menuju persaingan
global.
Teks Koperasi Indonesia, ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti
koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan jaman. Teks tersebut ditulis
berjejer rapi mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang
kuat.
Warna Pastel dalam Lambang Koperasi Indonesia, mencerminkan sikap
berwibawa, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian
yang kuat
4 (empat) kuncup bunga, digambarkan saling bertautan membentuk
lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling
bekerjasama membutuhkan satu dengan yang lain.
C. Modal dan Usaha Koperasi
(1) Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman
e. Modal sendiri dapat berasal dari:
1) Simpanan pokok
2) Simpanan wajib
3) Dana cadanagan dan
4) Hibah
f. Modal pinjaman dapat berasal dari:
1) Anggota
2) Kopearsi lainnya
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya
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4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5) Sumber lain yang sah
Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat melakukan
pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan
bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.
2 Usaha Koperasi
Untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif,
efektif, efisien. Hal ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesarbesarnya pada anggota yang tetap. Seperti memperoleh sisa hasil usaha yang
wajar.
Agar dapat koperasi dapat mewujudkan fungsi dan perannya, usaha yang
dikembangkan adalah usaha dalam kehidupan ekonomi rakyat. Salah satu
diantaranya adalah simpan pinjam.
Untuk mengembangkan usaha koperasi, pemerintah memberikan dorongan
dalam bentuk kesempatan usaha yang seluas-luasnya, memantapkan menjadi
koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, mengupayakan tata hubungan saling
menguntungkan dengan badan usaha, membudayakan koperasi dalam masyarakat.
Adapun bimbingan dan kemudahan pemerintah terhadap koperasi adalah
sebagai berikut:
b. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.
c. Bimbingan usaha sesuai kepentingan ekonomi anggota
d. Kemudahan memperkokoh permodalan
e. Pengembangan jaringan usaha koperasi
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f. Memberikan bantuan konsultasi untuk mengatasi permasalahan koperasi
D. Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah
anggota-anggotaya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan
pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan. Sebagai contoh, koperasi
sekolah dasar, koperasi menengah pertama dan seterusnya. Koperasi tidak
berbadan hukum. Pengurus dan pengelola koperasi sekolah dilakukan para siswa
dibawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru. Tanggung jawab ke luar
sekolah dilakukan oleh kepala sekolah. Pembinaan terhadap koperasi sekolah
dilaksanakan bersama antara Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah serta Departemen Pendidikan Nasional. Koperasi Hukum tidak
berbadan hukum seperti koperasi-kopearsi lain-lainnya karena siswa belum
mampu melakukan tindakan hukum. Koperasi sekolah diharapkan menjadi
sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha, mengembangkan
kemampuan berorganisasi, mendorong untuk berinovasi dan sebagainya.
E. Tujuan Koperasi sekolah
Pembentuksn kopearsi sekolah dilaksanakan dalam

rangka menunjang

pendidikan siswa dan latiahan berkoperasi. Dengan demikian, tujuan
pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah
dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.
Perangkat koperasi sekolah
a. Rapat anggota koperasi sekolah
b. Pengurus koperasi sekolah
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c. Pengawas koperasi sekolah
F. Macam –macam Koperasi
Ada bermacam-macam bentuk koperasi. Pengelompokan jenis koperasi bisa
dilakukan berdasarkan jenis usaha dan keanggotaan koperasi
1. Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha
a. Koperasi konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok
para anggota. Contoh kebutuhan pokok yang disediakan adalah beras, gula,
kopi, tepung dan sebagainya. Barang-barang yang disediakan harganya
lebih murah dibandingkan toko lainnya.
b. Koperasi Kredit
Koperasi kredit juga koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi
mengumpulkan modal bersama. Modall yang terkumpul dipinjamkan
kepada anggota.
Koperasi simpan pinjam membantu para anggota untuk memperoleh
kredit atau pinjaman uang. Caranya anggota mengajukan permohonan
pinjaman ke koperasi.
Keuntungan dari meminjam modal di koperasi simpan pinjam adalah
sebagai berikut:
1. Bunga uang pinjaman sangat ringan.
2. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur.
3. Bunga pinjaman akan dinikmati bersama dalam bentuk pembagian
hasil usaha.
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c. Koperasi Produksi
Koperasi produksi mambantu usaha anggota koperasi. Bisa juga koperasi
lah yang melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacammacam koperasi produksi. Misalnya koperasi produksi para petani, koperasi
produk peternak sapi, koperasi produksi pengrajin dan sebagainya.
Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan-kesulitan
dalam berusaha. Misal koperasi membantu menyediakan bahan baku untuk
kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk untuk petani dan lain-lain. Selain
itu anggota koperasi mencari jalan keluar dari permasalahan secara
bersama-sama.
Koperasi produksi juga menampung hasil usaha anggotanya. Dengan
demikian, anggota tidak mengalami kesulitan menjual hasil usahanya
Anggota koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat menjual hasil
bumi padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain ke kopearsi.
2. Macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan
Dilihat dari keanggotaannya dikenal beberapa bentuk koperasi antara lain
koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi pegawai negeri, koperasi sekolah
dan koperasi unit desa.
a. Koperasi pertanian
Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani dan orang-orang yang
terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang
berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan
bibit unggul, penyedian pupuk, obat-obatan dan lain-lain.
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b. Koperasi pensiunan
Koperasi pensiunan beranggotakan para pensiunan pegawai negeri.
Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan
menyediakan kebutuhan para pensiunan.
c. Koperasi pegawai negeri
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini didirikan
untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.
d. Koperasi unit desa
Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan
kegiatan usaha di bidang ekonomi. Beberapa usaha KUD, misalnya:
a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan,
alat-alat pertanian dan lain-lain.
b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh
lapangan kepada para petani.
Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa
(PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-KUD. Di
tingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang bertugas
memberikan bimbingan kepada PUSKUD diseluruh Indonesia.
G. Pentingnya Usaha Bersama dalam Koperasi
Mengembangkan usaha melalui koperasi sangat penting saat ini. Persaingan
dalam dunia saat ini sangat kuat. Terutama dari golongan yang tidak mempunyai
modal yang kuat,, tidak akan dapat bertahan dalam persaingan dalam bidang
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usaha kalau tidak bersatu menggalang kekuatan dan bahu membahu menjalankan
usaha,
Selain dari segi keuntungan secara ekonomis, usaha bersama juga penting
dalam menggalang dan meningkatkan aspek sosial yang akan sangat membantu
para anggota koperasi. Misalnya adanya semangat gotong royong diantara para
anggota koperasi. Bila salah seorang ingin membangun rumah, dapat meminta
bantuan tenaga dari anggota lain untuk turut bergotong royong membangun
rumahnya.
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Lembar Kerja Kelompok
Nama anggota kelompok :
1 ...................................................
2 ...................................................
3 ...................................................
4 ...................................................
5 ...................................................
A. Petunjuk:
1. Setelah mengamati video di depan kelas, kerjakan soal dibawah ini dengan
benar!
2. Kerjakan soal tersebut dengan kelompokmu dan dikerjakan dalam lembar
kerjamu masing-masing!
B. Tugas
Kerjakan soal di bawah ini dan diskusikan dengan kelompok kalian
1. Apa manfaat koperasi?
2. Apa tugas anggota koperasi sekolah?
3. Perlukah sekolahmu didirikan koperasi sekolah?
4. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan koperasi
sekolah?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Siklus I
A. STANDAR KOMPETENSI
2 .Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
B. KOMPETENSI DASAR
2.2Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
No

1.

Indikator

Aspek

Jumlah

Nomor

soal

Soal

2.2.1 Menjelaskan pengertian
dari koperasi

C1

Jenis Soal

1,5

Uraian

2,3,4

Pilihan

5

ganda
2.

2.2.2 Mejelaskan tujuan dari
koperasi

C2

3

Uraian

1

Pilihan

2

ganda
3.

2.2.3 Menjelaskan manfaat
dari koperasi

4.

Pilihan
C2

1

2.2.4 Menyebutkan macammacam dari koperasi

C1

5

ganda

4

Uraian

6,7,8,9,10

Pilihan

6

ganda
5

2.2.5 Menyimpulkan
pentingnya usaha

C5

bersama dalam koperasi

Soal Evaluasi

1

2

Uraian
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Nama lengkap :___________________
No. Urut

:___________________

Petunjuk Umum :
a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas!
b. Bacalah soal dengan teliti!
c. Kerjakan dahulu soal yang kamu anggap mudah!
d. Teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada bapak guru/ibu guru!

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b,c atau d sebagai
jawaban yang benar!
1. Koperasi dibentuk bertujuan untuk...
a. meningkatkan kesejahteraan pengurus
b. memperoleh keuntungan besar
c. meningkatkan kesejahteraan anggota
d. menjual barang kebutuhan
2. Bapak koperasi Indonesia adalah...
a. Prof. Dr. Soemitro
b. Jendral Soeharto
c. Drs. Mohammad Hatta
d. d. Ir Soekarno
3. Modal Koperasi diperoleh dari...
a. bantuan pemerintah
b. iuran anggota
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c. pinjaman bank
d. penjualan saham
4. Kemajuan koperasi menjadi tanggung jawab...
a. pengurus koperasi
b. badan pengawas
c. karyawan
d. anggota dan pengurus koperasi
5. Keuntungan koperasi sebagai wujud hasil usaha adalah...
a. saham
b. simpan pinjam
c. bunga bank
d. SHU
6. Koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota disebut koperasi...
a. konsumsi
b. produksi
c. simpan pinjam
d. serba usaha
7. Koperasi yang anggotanya adalah para warga dalam suatu sekolah termasuk...
a. koperasi unit desa
b. koperasi pensiunan
c. koperasi lingkungan
d. kopearsi sekolah

268

8. Simpanan anggota pada koperasi yang dilakukan sekali selama menjadi
anggota disebut...
a. simpanan pokok
b. simpanan wajib
c. simpanan sukarela
d. simpanan hari tua
9. Pengurus koperasi dipilih oleh...
a. anggota
b. badan pengawas
c. pemerintah
d. pengurus lama
10. Perkembangan usaha koperasi wajib didukung oleh...
a. anggota dan pengurus
b. badan pengawas
c. pengurus
d. karyawan

B. Kerjakan dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
1.

Apa pengertian dari koperasi?

2.

Mengapa mengembangkan usaha dalam koperasi penting saat ini?

3.

Sebutkan tujuan koperasi!

4.

Sebutkan lima barang yang ada dalam koperasi sekolah!

5.

Sebutkan unsur-unsur yang ada pada lambang koperasi
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Kunci Jawaban Evaluasi
Siklus I
Soal pilihan ganda
1.

C

2.

C

3.

B

4.

D

5.

D

6.

A

7.

D

8.

A

9.

D

10. A
Jawaban benar skor 1
Jawaban salah skor 2

Soal Isian
1. Pengertian dari koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Mengembangkan usaha melalui koperasi sangat penting saat ini. Persaingan
dalam dunia saat ini sangat kuat. Terutama dari golongan yang tidak
mempunyai modal yang kuat,, tidak akan dapat bertahan dalam persaingan
dalam bidang usaha kalau tidak bersatu menggalang kekuatan dan bahu
membahu menjalankan usaha.
3. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, juga ikut membangun
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tatanan perekonomian nasional mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Lima barang yang ada di koperasi sekolah yaitu: buku tulis, pensil, pegggaris,
pena dan penghapus
5. Unsur- unsur lambang koperasi
a) Rantai melambangkan persahabatan yang kekal
b) Gigi roda melambangkan usaha/ karya yang terus-menerus.
c) Kapas dan padi melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan yang
harus dicapai oleh koperasi.
d) Timbang melambangkan keadilan sosial
e) Bintang dan perisai melambangkan Pancasila
f) Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian
Indonesia yang kokoh dan berakar.
g) Tulisan koperasi Indonesia melambangkan kepribadian Koperasi Rakyat
Indonesia.
h) Merah putih melambangkan sifat nasional koperasi
Jawaban benar skor 5
Jawaban kurang tepat 2
Jawaban salah skor 1
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Penilaian
X 100

Keterangan:
B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = Skor maksimal (banyaknya butir soal)
N = Nilai
(Poerwanti, dkk. 2008: 6.15- 6.16)
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS
Satuan Pendidikan

: SD N Tambakaji 04 Semarang

Kelas/Semester

: IV/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahauan Sosial (IPS)

STANDAR KOMPETENSI

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
Kompetensi

Indikator

Dasar
2.3Mengenal
perkembangan
teknologi,
produksi,

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Ajar
2.3.1 Menjelaskan
pengertian
teknologi
2.3.2 Menyebutkan

Perkemba
ngan
teknologi

1. Siswa menyimak

Alokasi

pembelajaran

Waktu

1. Ceramah

2 x 35
menit
(1x
pertemu
an

penjelasan dari guru
tentang materi
perkembangan

komunikasi dan

macam-macam

teknologi.

transportasi

Teknologi.

(mengamati).

serta

Teknik

2.3.3 Mengemuk

2. Siswa memperhatikan

pengalaman

kan tentang

video pembelajaran

menggunakan

perkembangan

yang ditampilkan di

2.
3.
4.
5.

Informatif
tanya
jawab,
diskusi
penugasan
game
tournament

Media

Sumber

Penilaian

Belajar

1. Alat

1. Silabus dan

tulis.
2. Video

KTSP kelas
VI SD/MI
2. Sumber
belajar
a. Standar Isi,
Permendik
nas No 22
Tahun 2006
b. Suprijono,
Agus. 2011.
Cooperatif
Learning.

1. Bentuk tes
(soal lisan)
2. Prosedur tes
a) diskusi
kelompok
b) game
tournament
c) tes tertulis
3. Instrumen tes
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nya

teknologi

depan kelas

produksi

(mengamati, menalar)

2.3.4 Mengemuk

3. Siswa memperhatikan

Surabaya:
Pustaka
pelajar.
c. BSE,

kan tentang

pertanyaan guru

Sadiman dan

perkembangan

berkaitan dengan

Amalia.

teknologi

materi yang diulas

2008. Ilmu

komunikasi.

dalam video

Pengetahuan

2.3.5 Mengemuk

(mengamati).

Sosial.

kan tentang

4. Siswa mencoba

Jakarta:

perkembangan

menjawab pertanyaan

Pusat

teknologi

guru. (mengumpulkan

Perbukuan

transportasi.

informasi).

Departemen

2.3.6 Menjelaskan

5. Siswa membentuk

Pendidikan

pengalamannya

kelompok awal yang

dalam

terdiri secara

memanfaatkan

heterogen.

dan Winardi.

teknologi.

(mengumpulkan

Ilmu

informasi).

Pengetahuan

6. Siswa duduk sesuai
kelompoknya masing-

Nasional

d . BSE, Hisnu

Sosial untuk
SD/MI Kelas

a) lembar
kelompok
b) lembar
evaluai
c) soal game
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masing.

4. 2008.

(mengkomunikasikan)

Jakarta :

7. Siswa menerima

Pusat

lembar kegiatan untuk

Perbukuan

didiskusikan dengan

Departemen

anggotanya

Pendidikan

/kelompok.

Nasional

8. Masing- masing
kelompok menunjuk
salah satu anggotanya
untuk
mempresentasikan
hasil diskusi
(mengkomunikasikan)

9. Guru membentuk
kelompok baru untuk
kegiatan game pada
meja turnamen.

10. Setiap kelompok
baru menempati
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meja turnamen
sesuai tingkat
prestasinya

11.

Guru

membimbing setiap
kelompok dalam
pelaksanakan game
pada meja turnament

12.

Siswa bermain

game tournament
dengan kelompok
masing-masing
(menalar,
mengkomunikasikan)

13.

Guru menyuruh

siswa untuk kembali
ke kelompok awal dan
menghitung rata-rata
skor yang diperoleh.

14. Guru memberikan
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penguatan terhadap
hasil diskusi.

15. Siswa diberi
kesempatan untuk
bertanya tentang
materi yang belum
jelas. (menanya).

16. Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang
menjadi pemenang.

17. Guru dan siswa
bersama-sama
membuat kesimpulan
dari materi yang
telah dipelajari.

18. Guru memberikan
refleksi kepada siswa
dengan bertanya “
adakah yang belum

277

jelas mengenai
pembelajaran hari
ini?”

19. Guru membagi
lembar soal tes
evaluasi.

20. Siswa mengerjakan
soal evaluasi secara
individu.

21. Guru menyampaikan
materi pertemuan
selanjutnya.

22. Guru menutup
pelajaran.
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Refleksi
Pelaksanakan tindakan siklus 1 melaui model teams games tournament
dengan media video pembelajaran

dengan berbagai kekurangan atau

permasalahan. Kegiatan refleksi siklus 1 dilakukan untuk mengkaji keberhasilan
dan kekurangan selama pelaksanaan tindakan siklus 1 adalah sebagai berikut:
a. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, alokasi waktu tidak sesuai dengan
yang direncanakan. Pada pra kegiatan, guru terlalu lama mempersiapkan media
pembelajaran sehingga mengurangi waktu untuk kegiatan pembelajaran.
b. Guru belum memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran
dengan baik.
c. Kegiatan diskusi kelompok belum berjalan dengan optimal, karena kerja
kelompok yang dilakukan masih didominasi siswa yang pandai .
d. Siswa masih kurang aktif ketika guru memberikan pertanyaan secara lisan.
e. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus 1 melalui model teams
games tournament dengan media video pembelajaran adalah 60% keadaan
tersebut masih diperlukan peningkatan karena belum mencapai kentutasan
klasikal yang telah ditentukan 80%.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus II
Satuan Pendidikan

: SDN Tambakaji 04

Mata Pelajaran

: IPS

Materi

: Pengembangan teknologi

Kelas/Semester

: 4/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
B. KOMPETENSI DASAR
2.3 Mengenal perkembangan teknologi, produksi, komunikasi dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya
C. INDIKATOR
2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi
2.3.2 Menyebutkan macam-macam Teknologi.
2.3.3 Mengemukkan tentang perkembangan teknologi produksi
2.3.4 Mengemukkan tentang perkembangan teknologi komunikasi.
2.3.5 Mengemukkan tentang perkembangan teknologi transportasi.
2.3.5 Menjelaskan pengalamannya dalam memanfaatkan teknologi.
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa menjelaskan pengertian
dari teknologi dengan baik.
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2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan macam-macam
teknologi dengan benar.
3. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengemukkan perkembangan
teknologi produksi dengan percaya diri.
4. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengemukkan perkembangan
teknologi komunikasi dengan percaya diri.
5. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengemukkan perkembangan
teknologi dengan percaya diri.
6. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengalaman dalam
memanfaatkan teknologi dengan benar.
Karakter yang diharapkan: kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan
displin
E. MATERI AJAR
Perkembangan teknologi
F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan Scentific dengan model Teams Games Tournmaent
G. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan
4. Game tournament
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
1. Guru menyiapkan media pembelajaran beserta perangkatnya.

Alokasi
Waktu
10 menit
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Kegiatan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

2. Guru membuka pelajaran dengan salam, menyapa siswa dan
menanyakan kabar mereka
Pendahuluan

3. Guru mengkondisikan siswa untuk sikap sempurna berdoa.
4. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa.
5. Guru melakukan presensi kelas.
6. Guru melakukan apersepsi dengan cara bertanya kepada siswa, “
Anak-anak, pernahkah kalian melihat petani membajak sawa? apa
yang petani gunakan untuk membajak sawah?
7. Guru memberikan motivasi untuk siswa dalam mempelajari
materi tentang perkembangan teknologi dengan memperlihatkan
penghargaan untuk siswa yang aktif dalam pembelajaran dan
memberikan pandangan manfaat dari belajar IPS.
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
9. Sebelum guru menjelaskan materi, guru memberikan nasihat
kepada siswa dan membuat kesempakatan kepada siswa. siapa
yang ramai sendiri saat pembelajaran harus keluar meninggalkan
kelas.

Inti

10. Siswa

menyimak

penjelasan

dari

guru

tentang

materi

perkembangan teknologi. (mengamati), (eksplorasi)
11. Siswa memperhatikan video pembelajaran tentang teknologi yang
ditampilkan di depan kelas (mengamati, menalar)(eksplorasi)

45 menit
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Kegiatan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

12. Siswa memperhatikan pertanyaan guru berkaitan dengan materi
yang diulas dalam video(mengamati), (eksplorasi)
13. Siswa mencoba menjawab pertanyaan guru. (mengumpulkan
informasi), (eksplorasi)
14. Siswa membentuk kelompok

awal yang terdiri dari 4 siswa.

(mengumpulkan informasi), (elaborasi)
15. Siswa

duduk

sesuai

kelompoknya

masing-

masing

(mengkomunikasikan), (elaborasi)
16. Siswa menerima lembar kegiatan untuk didiskusikan dengan
anggotanya /kelompok. (elaborasi)
17. Masing- masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya
untuk mempresentasikan hasil diskusi (mengkomunikasikan),
elaborasi)
18. Guru membentuk kelompok baru untuk kegiatan game pada meja
turnamen.
19. Setiap kelompok baru menempati meja turnamen sesuai tingkat
prestasinya (elaborasi)
20. Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanakan game
pada meja turnament
21. Siswa bermain game tournament dengan kelompok masingmasing (menalar, mengkomunikasikan), (elaborasi)
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Kegiatan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

22. Guru membimbing siswa untuk kembali ke kelompok awal dan
menghitung rata-rata skor yang diperoleh.
Penilaian Proses :
a. Guru mengamati kerjasama dalam kelompok selama diskusi
berlangsung
b. Guru menilai keaktifan siswa di dalam kelas dan kelompok.
Penutup

23. Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. (konfirmasi)
24. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang
belum jelas. (menanya), (konfirmasi)
25. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang menjadi
pemenang.(konfirmasi)
26. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dari materi
yang telah dipelajari.
27. Guru memberikan refleksi kepada siswa dengan bertanya “
adakah yang belum jelas mengenai pembelajaran hari ini?”
28. Guru membagi lembar soal tes evaluasi.
29. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. (mencoba )
30. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya.
31. Guru mengajak peserta didik berdo’a menurut agama dan
keyakinan

masing-masing

pembelajaran.

untuk

mengakhiri

kegiatan
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I. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Silabus dan KTSP kelas VI SD/MI
2. Sumber belajar
a. Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006
b. Suprijono, Agus. 2011. Cooperatif Learning. Surabaya: Pustaka pelajar.
c. BSE, Sadiman dan Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
d. BSE, Hisnu dan Winardi. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4.
2008. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
3. Media dan alat peraga
a. Alat tulis.
b) Video
J. Penilaian Hasil Belajar
1. Prosedur tes
a. Tes dalam proses

: diskusi kelompok, game tournament

b. Tes akhir

: soal evaluasi

2. Jenis tes
c. Tes tertulis

: soal evalusi

d. Tes Lisan

:-

3. Bentuk tes

: Pilihan ganda dan uraian

4. Alat te

:

a. Soal-soal tes

: terlampir

b. Kunci jawaban

: terlampir
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c. Kriteria penilaian : terlampir
Semarang, 1 April 2015

Guru Kelas IVB

Suwarni, S.Pd.
NIP-

Peneliti

Ariqiyati
NIM. 1401411385
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Bahan Ajar
STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
KOMPETENSI DASAR
2.3 Mengenal perkembangan teknologi, produksi, komunikasi dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya
Perkembangan Teknologi
A. Perkembnagan teknologi produksi
Teknologi produksi adalah teknik perindustrian dengan menggunakan
mesin-mesin. Perkembangan teknologi dari masa ke masa untuk mempermudah
kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gambar. Mobil merupakan alat transportasi yang selalu mengalami
perkembangan
1. Jenis Teknologi Masa Lalu dan Masa Kini
Pada zaman dahulu semua orang tergantung hidupnya dengan lingkungan
sekitar. Misalnya teknologi mengolah sawah, dahulu orang menggunakan lembu
untuk membajak, namun sekarang menggunakan traktor. Dalam membuat
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pakaian, dahulu dengan jalan memintal dari kapas kemudian menjadi benang,
kemudian dari benang lalu ditenun secara tradisional. Setelah jadi lalu dibawa
kepenjahit dan jadilah pakaian yang diinginkan. Jika orang sakit cukup
mengambil daun-daun atau tumbuhan yang ada di sekitar lalu diminum. Tetapi
pada saat ini orang sakit dibawa ke dokter untuk diobati.

Gambar. mengangkut hasil pertanian menggunakan tenaga kerja

Gambar. memotong padi dengan menggunakan tenaga mesin
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B. Perkembangan teknologi komunikasi
Manusia adalah sebagai makhluk individu dan juga sosial. Sebagai makhluk
sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu berhubungan
dengan manusia lainnya. Hubungan dapat dilakukan secara perorangan atau bisa
juga kelompok. Hasilnya dapat menimbulkna adanya pertukaran informasi yang
disebut komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara langsung antara kedua belah
pihak. Misalnya, Udin ingin bertanya letak Kantor Pos. Dia harus menanyakan
kepada polisi yang kebetulan berada didekatnya. Dari tanya-jawab tersebut,
akhirnya udin mengetahui dimana letak kantor POS. Dari tanya-jawab terseut,
akhirnya udin mengetahui dimana letak kantor POS. Dari tanya jawab tersebut
terjadilah suatu komunikasi dua arah antar sipenanya dan yang ditanya.
Komunikasi juga sering kali dilakukan secara tidak langsung, Misalnya
Tanto ingin menghubungi bibinya yang sedang berada di Pulau Batam. Untuk itu
Tanto harus mengirim surat melalui Kantor POS. Komunikasi melalui surat
adalah salah satu contoh komunikasi secara tidak langsung. Marilah kita pelajari
berbagai macam alat komunikasi.
1. Alat-alat Teknologi Komunikasi Masa Lalu dan Masa Kini
Pada masa lalu teknologi komunikasi yang digunakan sangatlah sederhana
dengan cara memukul alat kentongan atau bedug. Mereka bisa mengerti apa yang
dimaksud. Misalnya mau kerja bakti, setelah alat kentongan itu dipukul, maka
orangpun berkumpul dan bekerja disuatu tempat. Bedug dipukul, Maka para
jemaah masjid berkumpul untuk salat.
Saat ini sudah banyak hasil teknologi komunikasi yang terjangkau dan dapat
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dibeli oleh masyarakat. Orang dapat menggunakan telepon atau HP untuk
berkomunikasi bahkan masa kini sudah banyak digunakan teknologi internet.
Alat-alat komuniksi tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

C. Perkembangan teknologi transportasi
Kendaraan yang digunakan untuk pergi dan pulang beraktivitas disebut
alat trnsportasi. Alat transportasi disebut pula sarana pengangkut. Saran
pengangkut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengantar
kesekolah, kepasar, kekantor, keluar kota, atau daerah dan bahkan luar negeri.
Dengan demikian terjadilah perpindahan orang dari satu tempat lain atau
disebut mobilitas manusia. Selain itu alat transportasi juga digunakan untuk
angangkut hasil–hasil pertanian, industri dan perkebunan dari suatu tempat
ketempat lain disebut dengan mobilitas barang
Oleh karena itu, untuk menunjang segala kelancaran mobilitas manusia dan
mobilits barang, pemerintah sebaiknya membangun sarana-sarana perhubungan
baik yang berupa pelebaran jalan, memperbanyak pelabuhan-pelabuhan laut serta
memperbanyak bandara atau airport.
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1. Jenis- Jenis Teknologi Transportasi Masa Lalu Dan Masa Kini
Pada masa dahulu alat transportasi tidak seperti sekarang. Banyak cara
alami yang dapat dipergunakan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran baik
udara, air, ataupun lingkungan. Dengan kemajuan teknologi, maka teknologi
transportasi pun dapat berkembang dengan cepat.
Secara garis besar trnsportasi dapat dibedakan ats transportsi darat, air, dan
udara. Pada masa lalu orang hanya menggunakan transportasi darat dan juga air.
Tansportsi air meliputi sungai, danau, dan laut. Adapun transportasi darat adalah
jalan raya dan kereta ap. Disamping itu transportasi udara masa kini menggunakan
pesawat terbang.
a. Transportasi masa lalu
1. Pengunaan tenaga angin
Sudah digunakan sejak zaman nenek moyang, Mereka datang dari tempat
asalnya yaitu yunani dengan memakai perahu layar yang digerakkan oleh tenaga
angin. Tentu saja ini tidak akan menimbulkan pencemaran udara. Kekurangan
perahu layar ini adalah hanya bisa digerakkan jika ada angin. Jadi membutuhkan
waktu lama untuk sampai ketujuan.
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2. Menggunakan tenaga orang
Tenaga orang digunakan untuk mengangkut barang dengan cara dipikul,
digendong, ditaruh di atas kepala, didorong ( gerobak dorong), digotong bersama,
dipondong doa atas pundak, dan lainnya. Adapun kelebihannya adalah
keterbatasan para tenaga, serta lamanya waktu yang dibutuhkan.

gambar orang sedang memikul beban

3. Menggunakan tenaga hewan
Dimasa lalu alat transportasi banyak mengunakan tenaga binatang.
Diantaranya sampai kini masih terlihat di desa-desa. Misalnya dokar cikar sado,
gajah,dan lainnya. Saat ini angkutan binatang masih dipertahankan untuk
keperluan wisata, seperti kereta kuda dan naik gajah.
Dengan menggunakan tenaga binatang, ongkosnya akan lebih murah dan
tidak menimbulkan polusi udara. Adapun kekurangannya adalah terlalu lama
sampai di tmpat tujuan.
4. Menggunakan aliran air
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Dimasa lalu aliran sungai dimanfaakan sebagai alat transportasi. Biasanya
menggunakan rakit bambu atau perahu lesung. Yang diangkut adalah kayu dari
hutan dna juga hasil hutan lainnya. Aliran air yang bisa digunakan adalah aliran
air yang tenang dan stabil, serta airnya yang dalam
Kelebihan angkutan aliran air ini adalah ongkosnya murah. Adapun
kekurangannya adalah waktu tempuhnya terlalu lama dan sangat tergantung pada
aliran air.

gambar. kayu gelondongan yang diangkut dengan memanfaatkan aliran sungai

5. Menggunakan tenaga uap
Pada masa lalu kereta api tenaga uap sangat penting untuk transportasi,
khususnya didarat, diplau Jawa, kereta api ini dapat menghubungkan kota-kota
disekitar wilayah tersebut. Bahan bakar utamanya adalah kayu dan batu bara.
Kelebihan kereta api tenaga uap adalah dapat menarik beban yang sangat
berat. Adapun kekurangannya adalah terlalu lama jika dibandingkan dengan
kendaraan bermesin masa kini.
b. Tranportasi Masa Kini
Pada saar sekarang ini banyak diciptakan alat-alat transportasi yang lebih
canggih. Kecepatannya tinggi dan tempatnya lebih nyaman. Saat ini untuk
angkutan darat ada kelas-kelas tertentu yang telah disediakan, misalnya kelas
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ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, dan super eksekutif. Untuk kelas ekonomi
fasilitas kendaraan yang disediakan kurang lengkap. Kelas bisnis dilengkapi
dengan alat pendingin berupa AC, kelas eksekutif dan super eksekutif dikengkapi
dengan berbagai fasilitas, seperti AC, toilet, dam lainnya,
Untuk angkutan laut juga disediakan kapal-kapal laut yang melayani kelaskelas seperti juga angkutan darat.
Alat transportasi yang tercanggih pda masa ini adalah pesawat terbang. Untuk
berpergian antara kota-kota besar di Indonesia saat ini sudah disediakan angkutan
udara. Jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Jika kita akan
cepat sampai ke tujuan.
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Lembar Kerja Siswa
Lembar Kerja Kelompok
Nama anggota kelompok :
1 ...................................................
2 ...................................................
3 ...................................................
4 ...................................................
5 ...................................................
A. Petunjuk:
a. Setelah mengamati video yang telah ditayangkan di depan kelas ,kerjakan
soal dibawah ini dengan kelompokmu !
b. Kerjakan dalam lembar kerjamu masing-masing!
B. Tugas
Kerjakan soal di bawah ini dan diskusikan dengan kelompok kalian !
1. Jelaskan pengertian dari teknologi menurut pendapatmu?
2. Sebutkan macam-macan teknologi?
3. Menurut pendapatmu, perlukah adanya perkembangan teknologi?
4. Mengapa harus ada perkembangan teknologi?
5. Apa manfaat dari teknologi untuk kehidupan manusia?
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

B. STANDAR KOMPETENSI
2 .Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
B. KOMPETENSI DASAR
2.3 Mengenal perkembangan teknologi, produksi, komunikasi dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya
No

1.

Indikator

Nomor

Jenis Soal

soal

Soal

C2

1

1

Uraian

C1

1

2

Uraian

2.3.2 Menyebutkan macammacam Teknologi

3.

Jumlah

2.3.1 Menjelaskan pengertian
teknologi

2.

Aspek

2.3.3 Mengemukakan tentang
perkembangan teknologi

C3

6

(1,7,8,9,

Pilihan

10)

ganda

produksi

4.

2.3.4 Mengemukakan tentang
perkembangan teknologi

C3

2.3.5 Mengemukkan tentang
perkembangan teknologi

C3

5

Pilihan
ganda

3

Uraian

(2, 3, 4,6)

Pilihan

5

transportasasi
6.

Uraian

2

komunikasi
5

3

ganda
3

Uraian

(4,5)

Uraian

2.3.6 Menjelaskan
pengalamannya dalam
memanfaatkan teknologi

C2

2
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Soal Evaluasi
Nama lengkap :___________________
No. Urut

:___________________

Petunjuk Umum :
1. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas!
2. Bacalah soal dengan teliti!
3. Kerjakan dahulu soal yang kamu anggap mudah!
4. Teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada bapak guru/ibu guru!
a. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b,c atau d sebagai
jawaban yang benar!
1. Para petani menggunakan perontok padi yang nerupakan teknologi...
a. produksi

c. transportasi

b. industri

d. komunikasi

2. Pesawat terbang termasuk alat transportasi udara yang menggunakan...
a. teknologi sederhana

c. teknologi modern

b. perakitan khusus

d. bahan ringan

3. Kerata api dikemudikan oleh...
a. masinis

c. pilot

b. nakoda

d. supir

4. Dibawah ini angkutan darat bermesin adalah...
a. dokar

c. mobil

b. becak

d. helicak
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5. Salah satu contoh media cetak adalah..
a. internet

c. radio

b. koran

d. telivisi

6. Alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah...
a. kapal tanker

c. kapal ferry

b. kapal selam

d. kapal layar

7. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi...
a. sederhana

c. modern

b. kuno

d. super

8. Cara tradisional untuk mengolah padi menjadi beras dilakukan dengan cara...
a. mencuci

c. menjemur

b. menumbuk

d. membakar

9. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut...
a. memasak

c. proyeksi

b. produksi

d. prosesi

10. Para petani meggunakan traktor dalam membajak sawah merupakan
teknologi...
a. produksi

c. komunikasi

b. industri

d. transportasi

b. Kerjakan dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Apa pengertian dari teknologi?
2. Sebutkan macam-macam teknologi!
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3. Kemukakan pendapatmu tentang perkembangan produksi, komunikasi dan
transportasi!
4. Ceritakan pengalamanmu dalam penggunaan teknologi!
5. Sebutkan manfaat dari teknologi komunikasi !
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi
a. Pilihan Ganda
1. A
2. C
3. A
4. C
5. B
6. D
7. C
8. B
9. B
10. A
Jawaban benar skor 1
Jawaban benar skor 0
b. Uraian
1. Teknologi adalah sebagai entititas, benda maupun tidak benda yang diciptakan
secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai.
2. Teknologi produksi, teknologi komunikasi dan teknlogi transportasi
3. Perkembangan produksi misalnya teknologi mengolah sawah, dahulu orang
menggunakan lembu untuk membajak, namun sekarang menggunakan traktor.
Dalam membuat pakaian, dahulu dengan jalan memintal dari kapas kemudian
menjadi benang, kemudian dari benang lalu ditenun secara tradisional. Setelah
jadi lalu dibawa kepenjahit dan jadilah pakaian yang diinginkan.
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Perkembangan komunikasi pada masa lalu teknologi komunikasi yang
digunakan sangatlah sederhana dengan cara memukul alat kentongan atau
bedug. Mereka bisa mengerti apa yang dimaksud. Misalnya mau kerja bakti,
setelah alat kentongan itu dipukul, maka orangpun berkumpul dan bekerja
disuatu tempat. Bedug dipukul, Maka para jemaah masjid berkumpul untuk
salat. Saat ini sudah banyak hasil teknologi komunikasi yang terjangkau dan
dapat dibeli oleh masyarakat. Orang dapat menggunakan telepon atau HP
untuk berkomunikasi bahkan masa kini sudah banyak digunakan teknologi
internet. Sedangkan perkembangan transportasi dapat dilihat Pada masa lalu
kereta api tenaga uap sangat penting untuk transportasi, khususnya didarat,
dipulau Jawa, kereta api ini dapat menghubungkan kota-kota disekitar wilayah
tersebut. Bahan bakar utamanya adalah kayu dan batu bara.Pada saat sekarang
ini banyak diciptakan alat-alat transportasi yang lebih canggih. Kecepatannya
tinggi dan tempatnya lebih nyaman. Saat ini untuk angkutan darat ada kelaskelas tertentu yang telah disediakan, misalnya kelas ekonomi, kelas bisnis,
kelas eksekutif, dan super eksekutif.
4.Menggunakan hp untuk komunikasi dengan teman, saat berangkat sekolah
diantar menggunakan mobil.
5. a. memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh
b. menghemat biaya dan waktu
c. memudahkan suatu pekerjaan
Jawaban benar skor 5
Jawaban kurang tepat 2
Jawaban salah skor 1
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Penilaian
X 100

Keterangan:
B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = Skor maksimal (banyaknya butir soal)
N = Nilai
(Poerwanti, dkk. 2008: 6.15- 6.16)
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS
Satuan Pendidikan

: SD N Tambakaji 04 Semarang

Kelas/Semester

: IV/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahauan Sosial (IPS)

STANDAR KOMPETENSI

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
Kompetensi

Indikator

Dasar

Materi

Kegiatan Pembelajaran

ajar

Teknik

Alokasi

pembelajara

Waktu

Media

Sumber

Penilaian

Belajar

n
2.4 Mengenal

2.4.1 Menjelaskan

permasalahan

pengertian

sosial di

masalah sosial .

daerahnya.

2.4.2Mengklasifika

Masalah
sosial

1. Siswa menyimak penjelasan
dari guru tentang materi
masalah sosial (mengamati).
2. Siswa memperhatikan video

sikan contoh-

pembelajaran yang

contoh masalah

ditampilkan di depan kelas

sosial

(mengamati, menalar)

2.4.3 Menyebutkan

3. Siswa memperhatikan

masalah sosial

pertanyaan guru berkaitan

yang berkaitan

dengan materi yang diulas

1. Ceramah
Informatif
2. tanya
jawab,
3. diskusi
4. penugasan
5. game
tourname
nt

2 x 35
menit (1x
pertemuan

a.Alat tulis. 1.Silabus dan
b. Video
KTSP kelas
c. Amplop
VI SD/MI
soal
2. Sumber
belajar
a. Standar Isi,
Permendik
nas No 22
Tahun 2006
b. Suprijono,
Agus. 2011.
Cooperatif
Learning.
Surabaya:
Pustaka
pelajar.

1. Bentuk tes
(soal lisan)
2. Prosedur tes
a) diskusi
kelompok
b) game
tournament
c) tes tertulis
3. Instrumen tes
a) lembar
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dengan
kependudukan.
2.4.4 Menjelaskan

dalam video (mengamati).
4. Siswa mencoba menjawab

c. BSE,
Sadiman dan

kelompok
b) lembar

pertanyaan guru.

Amalia.

evaluai

penyebab

(mengumpulkan informasi).

2008. Ilmu

c) soal game

terjadinya

5. Siswa membentuk kelompok

Pengetahuan

4. Teknik

masalah sosial

awal yang terdiri dari 5

Sosial.

Penilaian

yang berkaitan

peserta didik.

Jakarta:

(autentik)

dengan

(mengumpulkan informasi).

Pusat

kependuduka.
2.4.5 Menyebutkan

6. Siswa duduk sesuai

Perbukuan

kelompoknya masing-

Departemen

masalah sosial

masing.

Pendidikan

yang berkaitan

(mengkomunikasikan)

Nasional

dengan
lingkungan
2.4.6 Menjelaskan
penyebab
terjadinya

7. Siswa menerima lembar

d . BSE, Hisnu

kegiatan untuk didiskusikan

dan Winardi.

dengan anggotanya

Ilmu

/kelompok.

Pengetahuan

8. Masing- masing kelompok

Sosial untuk

masalah sosial

menunjuk salah satu

SD/MI Kelas

yang berkaitan

anggotanya untuk

4. 2008.

dengan

mempresentasikan hasil

Jakarta :
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lingkungan

diskusi

Pusat

(mengkomunikasikan)

Perbukuan

9. Guru membentuk kelompok

Departemen

baru untuk kegiatan game

Pendidikan

pada meja turnamen.

Nasional

10. Setiap kelompok baru
menempati meja turnamen
sesuai tingkat prestasinya

11.

Guru membimbing

setiap kelompok dalam
pelaksanakan game pada
meja turnament

12.

Siswa bermain game

tournament dengan
kelompok masing-masing
(menalar,
mengkomunikasikan)

13.

Guru menyuruh siswa

untuk kembali ke kelompok
awal dan menghitung rata-
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rata skor yang diperoleh.

14.

Guru memberikan

penguatan terhadap hasil
diskusi.

15.

Siswa diberi

kesempatan untuk bertanya
tentang materi yang belum
jelas. (menanya).

16. Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang menjadi
pemenang.

17. Guru dan siswa bersamasama membuat kesimpulan
dari materi yang telah
dipelajari.

18. Guru memberikan refleksi
kepada siswa dengan
bertanya “ adakah yang
belum jelas mengenai
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pembelajaran hari ini?”

19. Guru membagi lembar
soal tes evaluasi.

20. Siswa mengerjakan soal
evaluasi secara individu.

21. Guru menyampaikan
materi pertemuan
selanjutnya.

22. Guru menutup pelajaran.
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Refleksi
Berdasarkan deskripsi dan hasil pengamatan siklus II permasalahan yang
muncul selama tindakan berlangsung dan perlu dilakukan perbaikan pada siklus
selanjutnya adalah sebagai berikut:
a. Guru belum maksimal dalam membimbing siswa dalam berkelompok.
b. Sebagian besar siswa belum terlibat untuk menyimpulkan hasil pembelajaran.
c. Waktu yang digunakan oleh siswa dalam mengerjakan LKS atau kegiatan
diskusi melebihi waktu yang telah dialokasikan.
d. Para siswa sudah tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan, tetapi masih
ada siswa yang membuat kondisi kelas kurang kondusif saat guru menyajikan
materi.
e. Beberapa siswa mengerjakan soal evaluasi melebihi waktu yang telah
diberikan.
f. Hasil belajar siswa yang mengalami ketuntasan sebanyak 76,5% belum
memenuhi kriteria indikator keberhasilan yaitu 80% siswa tuntas belajar
dengan memenuhi KKM yaitu
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus III
Satuan Pendidikan

: SDN Tambakaji 04

Mata Pelajaran

: IPS

Materi

: Masalah Sosial

Kelas/Semester

: 4/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
C. KOMPETENSI DASAR
2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.
C. INDIKATOR
2.4.1 Menjelaskan pengertian masalah sosial .
2.4.2 Mengklasifikasikan contoh-contoh masalah sosial
2.4.3 Menyebutkan masalah sosial yang berkaitan dengan kependudukan.
2.4.4 Menjelaskan penyebab terjadinya masalah sosial yang berkaitan dengan
kependudukan.
2.4.5 Menyebutkan masalah sosial yang berkaitan dengan lingkungan
2.4.6 Menjelaskan penyebab terjadinya masalah sosial yang berkaitan dengan
lingkungan
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa menjelaskan pengertian dari
masalah sosial dengan baik.
2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengklasifikasikan contoh-contoh yang
termasuk masalah sosial dengan benar.
3. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan masalah sosial yang
berkaitan kependudukan dengan benar.
4. Melalui diskusi kelompok. siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya
masalah sosial yang berkaitan dengan kependudukan dengan benar.
5. Melalui video pembelajaran, siwa dapat menyebutkan masalah sosial yang
berkaitan lingkungan dengan baik.
6. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya
masalah sosial yang berkaitan lingkungan dengan benar.
Karakter yang diharapkan: kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan displin
E. MATERI AJAR
1. Masalah sosial
2. Bentuk-bentuk masalah sosial
F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
Pendekatan Saintifik dengan model Teams Games Tournmaent
G .METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan
4. Game tournament
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru membuka pelajaran dengan salam, menyapa siswa dan
menanyakan kabar mereka
2. Guru mengkondisikan siswa untuk sikap sempurna berdoa.
3. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa.
Pendahuluan

4. Guru melakukan presensi kelas.
10 menit
5. Guru melakukan apersepsi dengan cara bertanya kepada siswa, “
Anak-anak, apakah pernah terjadi pencurian di lingkunagan
tempat tinggal kalian ?
6. Guru memberikan motivasi untuk siswa untuk mempelajari materi
tentang masalah sosial.
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

Inti

8. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang materi masalah
sosial. (mengamati), (eksplorasi)
9. Siswa memperhatikan video pembelajaran tentang teknologi yang
ditampilkan di depan kelas (mengamati, menalar), (eksplorasi)
35 menit
10. Siswa memperhatikan pertanyaan guru berkaitan dengan materi
yang diulas dalam video(mengamati), (eksplorasi)
11. Siswa mencoba menjawab pertanyaan guru. (mengumpulkan
informasi), (eksplorasi)
12. Siswa membentuk kelompok awal yang terdiri dari 9 siswa.
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Kegiatan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

(mengumpulkan informasi), (elaborasi)
13. Siswa

duduk

sesuai

kelompoknya

masing-

masing

(mengkomunikasikan), (elaborasi)
14. Guru memberikan waktu diskusi yaitu 15 menit dan memberikan
arahan pada setiap kelompok sebelum mengerjakan lembar
kegiatan.
15. Siswa menerima lembar kegiatan untuk didiskusikan dengan
anggotanya /kelompok. (elaborasi)
16. Siswa mengerjakan lembar kegiatan yang diberikan guru (
mencoba, menalar ), (elaborasi)
17. Guru membimbing setiap kelompok dengan mendekati pada
meja tiap kelompok dan menanyakan apakah ada yang sulit
dalam mengerjakannya
18. Masing- masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya
untuk mempresentasikan hasil diskusi (mengkomunikasikan),
(elaborasi)
19. Guru membentuk kelompok baru untuk kegiatan game pada
meja turnamen.
20. Setiap kelompok baru menempati meja turnamen sesuai tingkat
prestasinya (elaborasi)
21. Guru membimbing setiap kelompok dalam pelaksanakan game
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

pada meja turnament
22. Siswa bermain game tournament dengan kelompok masingmasing (menalar, mengkomunikasikan), (elaborasi)
23. Guru membimbing siswa untuk kembali ke kelompok awal dan
menghitung rata-rata skor yang diperoleh.
Penilaian Proses :
a. Guru mengamati kerjasama dalam

kelompok selama diskusi
15

berlangsung
b. Guru menilai keaktifan siswa di dalam kelas dan kelompok.
Penutup

24. Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. (konfirmasi)
25. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang
belum jelas. (menanya). (konfirmasi)
26. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang menjadi
pemenang. (konfirmasi)
27. Guru memberikan pengarahan dan bimbingan pada siswa untuk
bersama-sama dalam menyimpulkan hasil pembelajaran.
28. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dari materi
yang telah dipelajari.
29. Guru memberikan refleksi kepada siswa dengan bertanya “
adakah yang belum jelas mengenai pembelajaran hari ini?”
30. Guru membagi lembar soal tes evaluasi.
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
31. Guru memberikan waktu mengerjakan soal evaluasi yaitu 15
menit.
32. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. (mencoba )
33. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya.
28. Guru mengucapkan salam dan menutup pelajaran

I. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Silabus dan KTSP kelas VI SD/MI
b. Sumber belajar
1) Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006
2) Suprijono, Agus. 2011. Cooperatif Learning. Surabaya: Pustaka
pelajar.
3) BSE, Sadiman dan Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
4) BSE, Hisnu dan Winardi. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI
Kelas 4. 2008. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional
c. Media dan alat peraga
a) Alat tulis.
b) Video

Alokasi
Waktu
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J. Penilaian Hasil Belajar
1) Prosedur tes
a. Tes dalam proses

: diskusi kelompok, game tournament

b. Tes akhir

: soal evaluasi

2) Jenis tes
b. Tes lisan

:-

e. Tes tertulis

: soal evalusi

3) Bentuk tes

: Pilihan ganda dan uraian

4) Alat tes

:

a. Soal-soal tes

: terlampir

b.

Kunci jawaban

: terlampir

c.

Kriteria penilaian : terlampir
Semarang, April 2015

Guru Kelas IVB

Peneliti

Suwarni, S.Pd.

Ariqiyati

NIP -

NIM. 1401411385
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Bahan Ajar
STANDAR KOMPETENSI
2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
KOMPETENSI DASAR
2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.
Masalah Sosial
Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah. Masalah adalah
kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah sosial ialah permasalahan
yang berhubungan dengan banyak atau masyarakat.Suatu hal atau kejadian
disebut sebagai masalah sosial jika semua warga masyarakat lain ikut merasakan
pengaruh masalah tersebut. Masalah sosial berdampak luas bagi masyarakat.
Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi secara bersama-sama. Beberapa
bentuk masalah sosial yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari ialah
kepadatan penduduk, kemiskinan, bencana alam, tindak kejahatan, sampah,
penggangguran, penggunaan narkoba dan lain-lain.
Bentuk- bentuk masalah sosial :
a. Sampah
Salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat adalah sampah.
Masalah sampah sangat menganggu, terutama kalau tidak dikelola dengan baik.
Bagaimana dengan pengelolaan sampah di lingkunganmu?
Masyarakat kota dan daerah padat penduduk menghasilkan banyak sekali
sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak segera diangkut ke Tempat
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Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas
Kebersihan, memikul tanggung jawab dalam mengelola sampah.
Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau tidak sedap. Sampah
yang ditumpuk dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Misalnya, penyakit kulit,
paru-paru dan pernapasan. Pernahkah kamu mengalami keadaan dimana sampah
tidak diangkut lebih dari satu minggu? Bagaimana masyarakat di lingkunganmu
memecahkan masalah ini.
Masalah lain yang berkaitan dengan sampah adalah kebiasaan buruk
membuang sampah sembarangan. Dibanyak tempat, banyak warga yang biasa
membuang sampah sampah ke sungai dan saluran air. Sungai dan aliran air
menjadi mampet. Akibatnya, sering terjadi banjir jika hujan lebat. Semua warga
masyarakat harus ikut serta mengelola sampah. Warga bisa mengurangi masalah
sampah dengan tertib mengelola sampah. Kita biasakan untuk memisahkan
sampah plastik dari sampah basah. Kemudian kita menaruh sampah di tempat
semestinya.
b. Kebodohan
Tentunya kamu paham yang dimaksud dengan kebodohan. Maukah kamu
disebut anak yang bodoh ? Apa akibatnya kalau kita bodoh apalagi kalau tidak
bisa membaca? Salah satu akibat bila kita bodoh adalah mudah diperalat orang
lain. Kita juga akan sulit meraih cita-cita yang tinggi. Kebodohan terjadi karena
tidak memiliki pendidikan atau pendidikannya rendah. Di negara kita ternyata
masih banyak orang yang pendidikannya rendah bahkan tidak pernah sekolah
sama sekali. Masih ada orang yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Hal ini
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antara lain disebabkan oleh kemalasan, biaya pendidikan yang tinggi dan tidak
meratanya pendidikan di Indonesia. Kamu mungkin beruntung bisa menikmati
bangku sekolah dengan mudah. Sekolahnya mudah dijangkau dan fasilitasnya
lengkap.Saudara-saudara kalian ada yang tidak bisa sekolah karena tidak punya
biaya. Mereka bahkan harus bekerja membantu orang tuanya agar tetap bisa
makan. Ada pula saudara kalian yang kesulitan untuk bisa sekolah karena
tempatnya yang jauh dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Itupun
sekolahnya juga masih sangat sederhana. Fasilitasnya juga masihsangat terbatas.
c. Kemiskinan
Semakin banyak dan semakin lama orang menganggur menyebabkan
kemiskinan. Di Indonesia jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, walaupun
pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang dan papan. Kemiskinan
dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang lain, seperti kejahatan,
kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, rentan penyakit dan stress. Apa penyebab
dari kemiskinan? Kemiskinan bisa disebabkan oleh dua hal. Yakni dari dalam diri
seseorang (internal) dan faktor dari luar (eksternal).
Faktor internal antara lain karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki
keterampilan dan karena sifat malas. Sedangkan faktor eksternal antara lain
disebabkan oleh kondisi ekonomi negara yang buruk, hargaharga melambung
tinggi dan kurangnya perhatian pemerintah.

318

d. Penganguran
Semakin banyak dan semakin lama orang menganggur menyebabkan
kemiskinan. Di Indonesia jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, walaupun
pemerintah telah berupaya mengatasinya. Orang yang miskin tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang dan papan. Kemiskinan
dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang lain, seperti kejahatan,
kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, rentan penyakit dan stress. Apa penyebab
dari kemiskinan? Kemiskinan bisa disebabkan oleh dua hal. Yakni dari dalam diri
seseorang (internal) dan faktor dari luar (eksternal).
Faktor internal antara lain karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki
keterampilan dan karena sifat malas. Sedangkan faktor eksternal antara lain
disebabkan oleh kondisi ekonomi negara yang buruk, hargaharga melambung
tinggi dan kurangnya perhatian pemerintah.
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Lembar Kerja Kelompok
Nama anggota kelompok :
1 ...................................................

6 ............................................

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

7 ............................................

3 ...................................................

8 ............................................

4 ...................................................

9 ...........................................

5 ...................................................
A. Petunjuk:
1. Setelah mengemati video yang ditayangkan di depan kelas!
2. Kerjakan soal tersebut dengan kelompokmu dan dikerjakan dalam lembar
kerjamu masing-masing!
B. Tugas
Tuliskan dampak yang ditimbulkan masalah sosial yang berkaitan dengan
kependudukan!
No

Bentuk Permasalahan

1.

Kemiskinan

2.

Pengangguran

3.

Sampah

4.

Kemacetan

5.

Banjir

Dampak yang ditimbulkan
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
A STANDAR KOMPETENSI
2 .Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi
B. KOMPETENSI DASAR
2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.
No

1.

Indikator

2.4.1 Menjelaskan pengertian

Aspek

C2

Jumlah

Nomor

soal

Soal

2

1

masalah sosial .

2.4.2 Mengklasifikasikan
contoh-contoh masalah

Pilihan
ganda

2
2.

Jenis Soal

Isian
Pilihan

C3

3

2,3,4

ganda

sosial
3.

2.4.3 Menyebutkan masalah
sosial yang berkaitan

Pilihan
C1

1

9

ganda

2,5

Uraian

10

Pilihan

dengan kependudukan.
4.

2.4.4 Menjelaskan penyebab
terjadinya masalah sosial

C2

3

yang berkaitan dengan
kependudukan.
5

ganda

2.4.5 Menyebutkan masalah
sosial yang berkaitan

Pilihan
C1

1

5

Ganda

C2

5

6,7,8

Pilihan

dengan lingkungan
6

2.4.6 Menjelaskan penyebab
terjadinya masalah sosial
yang berkaitan dengan
lingkungan

Ganda
3,4

Isian
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Soal Evaluasi
Nama lengkap :___________________
No. Urut

:___________________

Petunjuk Umum :
a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas!
b. Bacalah soal dengan teliti!
c. Kerjakan dahulu soal yang kamu anggap mudah!
d. Teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada bapak guru/ibu guru!
A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b,c atau d sebagai
jawaban yang benar!
1. Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan
disebut...
b. masalah sosial

c. masalah ekonomi

c. masalah masyarakat

d. masalah umum

2. Perbedaan sosial yang sangat menonjol dapat menimbulkan masalah dalam
lingkungan kita yaitu keadaan masyarakat yang kaya dan ada pula...
a. masyarakat pegawai

c. masyarakat miskin

b. masyarakat yang mampu

d. petani dan buruh

3. Berikut ini yang termasuk masalah sosial adalah...
a. Andi sakit perut saat mengikuti ulangan
b. Terjadi kemacetan lalu lintas di jalan raya
c. Terlambat berangkat sekolah
d. Tidak lulus ujian
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4. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh...
a. negara

c. sekolah

b. keluarga

d. masyarakat

5. Berikut ini masalah sosial yang berkaitan dengan lingkungan, kecuali...
a.masalah sampah

c. kemiskinan

b. pencemaran lingkungan

d. bencana banjir

6. Bencana banjir dan sampah adalah contoh masalah sosial yang berkaitan
dengan...
a. kependudukan

c. kejahatan

b. lingkungan

d. kemiskinan

7. Perilaku masyarakat yang dapat menimbulkan bencana banjir adalah...
a. membuang sampah pada tempatnya

c. membuang resapan air

b. membuang sampah kesungai

d. menanam pohon

8. Dibawah ini yang dapat menyebabkan pecemaran udara adalah...
a. penanaman pohon

c. membersihkan selokan

b. banjir

d. asap kendaraan

9. Penganguran terjadi karena tidak tersedianya ...
a. modal

c. lowongan pekerjaan

b. tenaga kerja

d. tenaga ahli

10. Contoh perilaku tidak tertib dan tidak displin adalah...
a. menayalakan lampu pada malam hari
b. mengendarai motor di jalur melawan arus karena macet
c. menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan
d. menghormati pengguna jalan lainnya
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat!
1. Masalah sosial berdampak pada...
2. Pemberian bantuan modal usaha ditunjukan untuk mengurangi jumlah...
3. Bencana banjir disebabkan oleh perilaku masyarakat yang membuang
sampah di...
4. Salah satu bentuk masalah sosial yang disebabkan oleh asap kendaraan dan
limbah pabrik adalah....
5. Masalah sosial yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk
adalah...
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Kunci Jawaban
Pilihan Ganda
1. A
2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. B
8. D
9. C
10. B
Jawaban benar skor 1
Jawaban salah skor 0

Isian Singkat
1. Masyarakat dan lingkungan
2. Pengangguran
3. Di sungai / sembarangan
4. Pencemaran udara dan air
5. Kepadatan penduduk
Jawaban benar skor 2
Jawaban kurang tepat 1
Jawaban salah skor 0
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Penilaian
X 100

Keterangan:
B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = Skor maksimal (banyaknya butir soal)
N = Nilai
(Poerwanti, dkk. 2008: 6.15- 6.1)
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Lembar Pengamatan Penilaian Karakter dalam Pembelajaran IPS melalui
Model Teams Games Tournament dengan model video
Siklus: ...........

Nama SD

: SDN Tambakaji 04

Kelas/ Semester

: IVB /2

Materi

:

Hari/ tanggal

:

Petunjuk :
1. Bacalah 4 indikator penilaian karakter!
2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan!
3. Berilah tanda chek (√ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan!
4. Kriteria penilaian :
a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali atau tampak satu

: skor 1

b. Jika dua deskriptor tampak

: skor 2

c. Jika tiga deskriptor tampak

: skor 3

d. Jika empat deskriptor tampak

: skor 4
(Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011 : 232)
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Tabel 6.7 Pengamatan Penilaian Karakter
Tingkat
No

Indikator

Deskriptor

Pencapaian

1

Karakter
1.

Kerjasama

a. Berkumpul dengan
anggota
kelompok
b. Menyelesaikan tugas
dengan anggota
kelompok.
c. Membantu antar
anggota kelompok
d. Saling bertukar
pikiran

2.

Tanggungjawab

a. Menjawab pertanyaan
yang diberikan.
b. Membantu dalam
tugas kelompok.
c. Mengerjakan tugas
dari guru.
d. Memperhatikan
penjelasan guru

3.

Disiplin

Kemampuan

a. Mengerjakan tugas
tepat waktu
b. Menjaga tugas tepat
waktu
c. Mengumpulkan tugas
tepat waktu
d. Mentaati peraturan

2

3

4

Skor
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Tingkat
No

Indikator

Deskriptor

Pencapaian

1

Karakter
dari guru
4.

Percaya diri

a. Mengerjakan soal
dengan semampunya
b. Mengungkapkan hasil
pemikirannya
c. Berani
mengungkapkan
pertanyaan
d. Menjawab pertanyaan
yang diberikan guru

Jumlah skor
Rata-rata skor
Kategori

Skor minimal (k)

:4x1=4

Skor maksimal (m)

: 4 x 4 = 16

Median

:

Jarak interval

:

=
=3

Kemampuan
2

3

4

Skor
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Kriteria Penilaian Karakter
Jumlah Skor

Presentase

Kriteria

13 s/d 16

81,25% s/d 100,0%

Sangat Baik (SB)

10 s/d 12

62,50% s/d 75,00%

Baik (B)

7 s/d 9

43,75% s/d 56,25%

Cukup (C)

4 s/d 6

25,00% s/d 37,50%

Kurang (K)

Semarang, 31 Maret 2015
Observer,

(...………………………….......)
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LAMPIRAN 5

CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL
TEAMS GAMES TOURNAMENT DENGAN VIDEO
Siklus .............

Kelas / Semester

: IVB/2

Hari/tanggal

:

Subjek

: Guru, siswa, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa,
dan proses pembelajaran dengan model teams games tournament
dengan media videol pada pembelajaran IPS

Catatan

:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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LAMPIRAN HASIL PENGAMATAN

1. Keterampilan Guru
2. Aktivitas Siswa
3. Hasil Belajar
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LAMPIRAN 6
HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament
dengan Media Video Di Kelas IVB
SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus I
No
1.

2.

3.

4.

5.

Indikator
Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran

Melakukan apersepsi

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Menjelaskan materi

Menampilkan media video yang berkaitan dengan materi

Diskriptor

Pertmuan 1

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

Jumlah
Skor

Nilai

3

B

3

B

3

B

3

B

3

B
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Membentuk kelompok awal diskusi secara heterogen

Membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kegiatan

Membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan
game pada meja turnamen.
Membimbing pelaksanaan game pada meja turnamen

Mengumumkan hasil perolehan skor dari setiap kelompok

Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi.

Menutup pelajaran

Jumlah Skor
Kategori

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3

B

3

B

3

B

2

B

3

B

2

B

3

B

33

68,75%
Baik (B)
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament
dengan Media Video Di Kelas IVB
SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus II
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indikator
Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran

Melakukan apersepsi

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Menjelaskan materi

Menampilkan media video yang berkaitan dengan materi

Membentuk kelompok awal diskusi secara heterogen

Diskriptor

Pertmuan 1

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

Jumlah
Skor

Nilai

4

A

3

B

3

B

3

B

3

B

3

B
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kegiatan

Membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan
game pada meja turnamen.
Membimbing pelaksanaan game pada meja turnamen

Mengumumkan hasil perolehan skor dari setiap kelompok

Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi.

Menutup pelajaran

Jumlah Skor
Kategori

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3

B

3

B

3

B

3

B

3

B

3

B

37

77,08%
Baik (B)
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament
dengan Media Video Di Kelas IVB
SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus III
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indikator
Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran

Melakukan apersepsi

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Menjelaskan materi

Menampilkan media video yang berkaitan dengan materi

Membentuk kelompok awal diskusi secara heterogen

Diskriptor

Pertmuan 1

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jumlah
Skor

Nilai

4

A

3

B

3

B

4

A

3

B

4

A
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Membimbing siswa untuk mengerjakan lembar kegiatan

Membentuk kelompok baru berdasarkan kesetaraan tingkat
prestasi dari setiap anggota kelompok awal untuk kegiatan
game pada meja turnamen.
Membimbing pelaksanaan game pada meja turnamen

Mengumumkan hasil perolehan skor dari setiap kelompok

Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi.

Menutup pelajaran

Jumlah Skor
Kategori

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3

B

4

A

3

B

4

A

4

A

3

B

43

77,08%
Sangat Baik
(SB)
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LAMPIRAN 7
Daftar Hasil Belajar Siswa
Kelas IVB SD Tambakaji 04 Semarang
Siklus I

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama
GPH
AYA
AKR
CN
DRA
TP
UK
ALA
ANL
AM
APWK
AS
BPDK
EA
FWB
FAU
FRW
GV
GAPP
GTP
IS
JWH
JPW
JAH
KAR
MZNK
MF
MPF

Nilai

Keterangan

46
90
46
46
60
50
50
50
65
45
80
90
90
95
60
95
95
95
50
50
50
90
45
85
90
80
75
45

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

MWA
MS
NIP
NAPD
NA
NWI
ND
NZ
OA
OAP
RT
RA
RIA
SNC
SN
SD
VR
WI
YT
Nilai Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Tidak
Tunta
Presentase Tuntas
Presentase Tidak
Tuntas

Evaluator I

Ariqiyati
NIM 1401411385

75
45
50
90
90
50
90
80
90
90
80
80
70
90
95
75
90
95
50

Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
74,2
95
46
26
21
55,3%
44,7%

Evaluator II

Suwarni, S.Pd
NIP-
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Daftar Hasil Belajar Siswa
Kelas IVB SD Tambakaji 04 Semarang
Siklus II

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama
GPH
AYA
AKR
CN
DRA
TP
UK
ALA
ANL
AM
APWK
AS
BPDK
EA
FWB
FAU
FRW
GV
GAPP
GTP
IS
JWH
JPW
JAH
KAR
MZNK

Nilai

Keterangan

50
80
60
60
75
50
60
65
80
75
90
85
80
85
80
85
85
75
80
60
75
95
90
80
85
80

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

MF
MPF
MWA
MS
NIP
NAPD
NA
NWI
ND
NZ
OA
OAP
RT
RA
RIA
SNC
SN
SD
VR
WI
YT
Nilai Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Tidak
Tunta
Presentase Tuntas
Presentase Tidak
Tuntas

80
70
65
60
60
90
90
85
85
75
80
90
80
80
70
90
95
75
95
100
75

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
78,7
100
50
36
11
76,6%
23,4%
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Evaluator II

Evaluator I

Ariqiyati
NIM 1401411385

Suwarni, S.Pd
NIP-

Daftar Hasil Belajar Siswa
Kelas IVB SD Tambakaji 04 Semarang
Siklus III

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nama
GPH
AYA
AKR
CN
DRA
TP
UK
ALA
ANL
AM
APWK
AS
BPDK
EA
FWB
FAU
FRW
GV
GAPP

Nilai

Keterangan

80
80
55
65
80
80
65
60
70
55
100
90
100
100
90
95
85
85
90

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

GTP
IS
JWH
JPW
JAH
KAR
MZNK
MF
MPF
MWA
MS
NIP
NAPD
NA
NWI
ND
NZ
OA
OAP
RT
RA
RIA
SNC
SN
SD
VR
WI
YT
Nilai Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Tidak
Tunta
Presentase Tuntas
Presentase Tidak
Tuntas

90
80
95
85
90
95
85
80
80
85
65
65
100
95
80
95
80
90
95
85
85
80
85
80
80
85
85
80

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
83,9
100
55
39
8
83%
17%
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Evaluator I

Ariqiyati
NIM 1401411385

Evaluator II

Suwarni, S.Pd
NIP-
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LAMPIRAN 8

HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA
Penilaian Karakter Siswa melalui Model Teams Games Tournament dengan
Media Video dalam Pembelajaran IPS Kelas IVB SDN Tambakaji 04
Semarang
Siklus: I
NO

NAMA

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
1
2
3
4
1
2
3
3
1
4
2
3
2
3
3
1
3
1
4
2
1
1
3
3
2
2
4
2
4
3
2
2
3
4
1
3
4
1
3
3
4
1
3
3
2
4
1
4
3
1
4
2
4
2
2
1
4
2
2
1
3
2
2
4
41
33
39
37

1
MWA
2
OAP
3
YT
4
NZ
5
CN
6
DRA
7
WI
8
KAR
9
TP
10
RA
11
GPW
12
AYA
13
GTP
14
RT
15
MS
Jumlah skor
per indicator
Rata-rata skor
2,73
per indikator
Rata Rata Skor

2,2

2,6

JUMLAH SKOR
SKOR
%
9
56,25%
10
62,50%
9
56,25%
10
62,50%
8
50,00%
10
62,50%
11
68,75%
11
68,75%
11
68,75%
11
68,75%
11
68,75%
10
62,50%
9
56,25%
9
56,25%
11
68,75%
151

KRITERIA
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik

2,5
10,6

66,25%

Baik
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA
Penilaian Karakter Siswa melalui Model Teams Games Tournament dengan
Media Video dalam Pembelajaran IPS Kelas IVB SDN Tambakaji 04
Semarang
Siklus: II
NO

NAMA

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
1
2
3
4
2
4
1
2
3
2
2
3
1
3
3
2
1
4
4
1
2
4
2
2
3
2
4
1
4
2
2
4
4
1
2
3
3
2
3
3
4
2
3
2
4
1
1
4
2
4
4
2
2
3
3
3
4
1
2
4
3
1
4
3
42
36
46
37

1
MWA
2
OAP
3
YT
4
NZ
5
CN
6
DRA
7
WI
8
KAR
9
TP
10
RA
11
GPW
12
AYA
13
GTP
14
RT
15
MS
Jumlah skor
per indicator
Rata-rata skor
2,8
per indikator
Rata Rata Skor

2,4

3,1

JUMLAH SKOR
SKOR
%
9
56,25%
10
62,50%
56,25%
9
10
62,50%
10
62,50%
10
62,50%
12
75,00%
10
62,50%
11
68,75%
11
68,75%
10
62,50%
12
75,00%
11
68,75%
11
68,75%
11
68,75%
163

KRITERIA
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

2,5
11

68,75%

Baik
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA
Penilaian Karakter Siswa melalui Model Teams Games Tournament dengan
Media Video dalam Pembelajaran IPS Kelas IVB SDN Tambakaji 04
Semarang
Siklus: III
NO

NAMA

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
1
2
3
4
4
2
3
3
3
4
3
3
2
4
3
4
3
2
3
4
2
3
2
4
3
1
4
2
4
4
4
2
4
4
4
1
4
3
2
2
3
4
3
3
4
3
1
3
2
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
2
2
4
4
4
47
52
48
44

1
MWA
2
OAP
3
YT
4
NZ
5
CN
6
DRA
7
WI
8
KAR
9
TP
10
RA
11
GPW
12
AYA
13
GTP
14
RT
15
MS
Jumlah skor
per indicator
Rata-rata skor
3,1
per indikator
Rata Rata Skor

3,5

3,2

JUMLAH SKOR
SKOR
%
12
75,00%
13
81,25%
13
81,25%
12
75,00%
11
68,75%
10
62,50%
14
87,50%
13
81,25%
11
68,75%
13
81,25%
11
68,75%
14
87,50%
14
87,50%
13
81,25%
14
87,50%
191

KRITERIA
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

2,93
13

81,25%

Sangat Baik
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LAMPIRAN 9
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament
dengan Media Video Di Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus : I
NO

NAMA

1
MWA
2
OAP
3
YT
4
NZ
5
CN
6
DRA
7
WI
8
KAR
9
TP
10
RA
11
GPW
12
AYA
13
GTP
14
RT
15
MS
Jumlah skor
per indicator
Rata-rata skor
per indikator

1
3
2
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
52

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
2
3
4
5
6
7
8
3
3
3
3
2
3
3
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
2
3
1
2
2
3
2
4
3
2
2
3
2
4
3
3
3
2
3
4
3
4
3
3
2
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3
2
1
3
3
4
3
3
3
4
2
2
2
4
2
3
3
2
3
1
3
2
4
2
4
1
2
4
3
4
2
4
2
1
4
4
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
2
1
49
44
44
42
42
40
36

9
3
3
2
2
3
2
4
2
2
4
1
4
1
1
1
36

10
3
3
3
2
2
4
4
2
2
1
2
1
1
1
1
32

3,5

3,3

2,4

2,13

2,93

2,93

Rata-rata skor

2,8

2,8

2,7

2,4

JUMLAH SKOR
SKOR
%
29
72,50%
21
52,50%
23
57,50%
25
62,50%
26
65,50%
32
80,00%
37
92,50%
31
77,50%
26
65,50%
29
72,50%
25
62,50%
27
67,50%
26
65,50%
31
77,50%
29
72,50%
417

27,8

69,50%

KRITERIA
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik

Baik
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament
dengan Media Video Di Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus II
NO

NAMA

1
MWA
2
OAP
3
YT
4
NZ
5
CN
6
DRA
7
WI
8
KAR
9
TP
10 RA
11 GPW
12 AYA
13 GTP
14 RT
15 MS
Jumlah skor
per indicator
Rata-rata skor
per indikator
Rata-rata skor

1
4
4
3
3
4
4
3
2
4
3
3
4
2
1
1
45
3

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
2
3
4
5
6
7
8
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
4
2
3
3
3
4
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
4
3
3
2
4
2
3
3
3
3
1
4
3
4
3
3
3
3
1
1
3
2
3
2
4
4
4
3
1
3
4
3
1
3
1
3
4
2
4
2
4
2
4
1
3
3
2
4
1
4
4
1
2
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
1
3
3
4
4
4
4
4
4
2
4
1
50
43
46
46
43
41
39
3,3

2,9

3,1

3,1

2,9

2,73 2,6

9
3
3
2
4
3
1
2
1
2
4
2
4
4
3
4
41

10
3
3
2
2
1
4
4
2
4
2
4
1
1
4
2
39

2,73

2,6

JUMLAH SKOR
SKOR
%
32
80,00%
29
72,50%
27
67,50%
27
67,50%
30
75,00%
28
70,00%
29
72,50%
27
67,50%
29
72,50%
28
70,00%
28
70,00%
27
67,50%
31
77,50%
31
77,50%
30
75,00%
433

29

72,50%

KRITERIA
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Baik
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament
dengan Media Video Di Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus : III
NO

NAMA

1
MWA
2
OAP
3
YT
4
NZ
5
CN
6
DRA
7
WI
8
KAR
9
TP
10 RA
11 GPW
12 AYA
13 GTP
14 RT
15 MS
Jumlah skor
per indicator
Rata-rata skor
per indikator
Rata-rata skor

1
4
2
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
53
3,53

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
2
3
4
5
6
7
8
4
3
3
4
3
4
4
3
4
2
3
3
1
3
2
4
2
4
3
2
3
4
2
3
3
2
3
4
4
3
3
4
4
2
1
3
4
3
2
3
3
3
4
4
4
2
4
3
3
3
4
1
3
4
2
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
52
53
52
51
53
50
49

9
4
4
3
3
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
54

10
3
3
3
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1
50

3,5

3,6

3,3

3,53

3,5

3,4

3,53 3,33

3,3

JUMLAH SKOR
SKOR
%
36
90,00%
28
67,50%
29
72,50%
29
72,50%
32
80,00%
32
80,00%
35
87,50%
32
80,00%
37
92,50%
38
95,00%
37
92,50%
39
97,50%
39
97,50%
38
95,00%
36
90,00%
517

34,5

86,25%

KRITERIA
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Sangat Baik
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LAMPIRAN 10

CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament dengan
Media Video di Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus ke I
Nama Guru

: Ariqiyati

Ruang Kelas : IV B
Hari/Tanggal : Selasa , 31 Maret 2015
Pukul

: 07.00 – 08.45 WIB

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama proses

pembelajaran berlangsung!
Guru sudah menyiapkan media dan bahan ajar sebelum pembelajaran. Pada
kegiatan awal, guru mengucapkan salam, mengkondisikan siswa dan guru dalam
mengelola kelas masih kurang sehingga ada siswa gaduh dalam proses
pembelajaran. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu
pentingnya koperasi, dilanjutkan dengan menyampaikan apersepsi dengan
menyuruh siswa menyebutkan macam-macam koperasi yang pernah dikunjungi,
tanya jawab dengan siswa, tetapi saat apersepsi berlangsung guru belum
melakukan apersepsi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru
membangkitkan semangat siswa untuk belajar dengan memotivasi siswa,
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa, pada saat
menyampaikan tujuan pembelajaran guru tidak menuliskan tujuan pembelajaran
di papan tulis tetapi menyampaikan secara lisan, kemudian mengkomunikasikan
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materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan , siswa mengamati dan menyimak
penjelasan dari guru mengenai materi pentingnya berkoperasi. Selanjutnya guru
menayangkan video pembelajaran tentang koperasi dan tugas siswa mengamati
video tersebut. Setelah mengamati keseluruhan guru memberikan pertanyaan
kepada siswa mengenai isi dalam video pembelajaran tersebut dengan
memberikan pertanyaan siapakah bapak koperasi Indonesia. Saat kegiatan
mengumpulkan informasi, siswa mencoba menjawab pertanyaan dari guru dengan
menjawab bapak Moh Hatta akan tetapi guru kurang meningkatkan rasa
keingintahuan siswa terhadap tayangan video sehingga siswa hanya monoton
melihat video tersebut.
Pada kegiatan mengumpulkan informasi siswa dibentuk kelompok awal
yang beranggotakan 5-6 siswa dan dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Masingmasing anggota kelompok ditentukan oleh guru secara heterogen dengan cara
berhitung 1 sampai 9. Siswa yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan
kelompok yang mendapatkan nomor 1 menjadi kelompok 1 dan seterusnya
sampai kelompok 9 .Sedangkan menjelaskan tugas kelompok tidak tampak karena
siswa masih gaduh dalam merapikan tempat duduk. Sehingga guru tidak
menjelaskan tugas kelompok secara rinci dan detail. Setelah menyimak video dan
ber kelompok secara hetorogen setiap kelompok mendapatkan lembar kerja siswa
(LKS) tentang materi yang ada di video pembelajaran yang sudah ditayangkan
oleh guru di depan kelas. Sebelum siswa berdiskusi dan mengerjakan LKS, guru
menjelaskan petunjuk dalam mengerjakan LKS dan guru memberikan waktu
dalam mengerjakan soal yaitu 15 menit akan tetapi guru tidak memberikan
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kesempatan pada anggota kelompok

yang ingin bertanya.Setiap kelompok

mengerjakan soal yang ada dalam LKS dengan cara berdiskusi. . Pada saat
mengerjakan LK ada siswa yang semangat, ada yang tiduran, ada yang diam saja
melihat temannya bekerja. Siswa belum banyak bertanya tentang materi pelajaran.
Saat kegiatan mengkomunikasikan, masing-masing perwakilan kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas tetapi saat itu ke 9 kelompok
tersebut semangat untuk membacakan hasil diskusinya, mereka berlomba-lomba
untuk maju yang pertama .Sedangakn kelompok lain memberikan tanggapan.
Apabila ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain, guru memberi kesempatan
untuk mengemukkan pendapatnya.
Pada kegiatan selanjutnya guru membentuk kelompok baru untuk kegiatan
game pada meja turnamen. Guru membentuk kelompok baru berdasarkan tingkat
prestasinya dari yang tinggi, sedang dan rendah, setiap kelompok beranggotakan 9
siswa

dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok sesuai dengan hasil nilai

akademik / prestasi. Setiap kelompok baru menempati meja turnamen sesuai
tingkat prestasinya. Selanjutnya sebelum melakukan game pada meja turnamen
guru membimbing siswa dalam pelaksanaan dan aturan dalam game yaitu setiap
menjawab pertanyaan benar mendapatkan poin 25 dengan cara guru membacakan
soal dan setiap kelompok berebut dalam menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan
menalar , siswa bermain game turnamen dengan kelompok masing-masing. Guru
memberikan 5 amplop yang berisi soal pada setiap kelompok. Kelompok yang
bisa menjawab pertanyaan dari guru kelompok tersebut maju ke depan dan
mengerjakan soal yang terdapat dalam amplop tersebut. Setiap kelompok yang
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maju di depan dan mengerjakan poin 25 pada setiap kelompoknya. Tetapi saat
pelaksanan game guru kurang memotivasi setiap kelompok dan menanggapi
pertanyaan sehingga ada kelompok yang kurang semangat dalam mengikuti game
tersebut.Guru memberikan soal evaluasi mengukur tingkat ketercapaian tujuan
pembelajaran yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian Saat siswa
mengerjakan soal evaluasi terburu – buru karena waktu pembelajaran sudah habis.
Dan ada siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru tetapi masih
bermain-main dan tidak serius meskipun guru sudah memberikan bimbingan.
Kegiatan Akhir dimulai dengan guru bersama siswa merefleksi dan
menyimpulkan

pembelajaran selama sehari. Guru memberikan penghargaan

kepada siswa dan kelompok yang terlibat aktif dan tidak rame selama
pembelajaran. Tetapi saat guru mengumumkan pemenang masih ada siswa yang
gaduh , tidak antusias dan fokus memperhatikan saat guru berbicara. Setelah itu,
guru memberikan motivasi secara lisan agar siswa lebih giat belajar.

Semarang, 31 Maret 2015
Peneliti

Ariqiyati
NIM. 1401411385
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CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament dengan
Media Video di Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus ke II

Nama Guru

: Ariqiyati

Ruang Kelas : IVB
Hari/Tanggal : Kamis , 2 April 2014
Pukul

: 07.00 – 08.45 WIB

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama proses

pembelajaran berlangsung!
Guru sudah menyiapkan media dan bahan ajar sebelum pembelajaran. Pada
kegiatan

awal,

guru

mengucapkan

salam,

mengkondisikan

siswa,

menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu perkembangan teknologi,
dilanjutkan dengan menyampaikan apersepsi dengan bertanya siapa yang pernah
pergi di sawah dan apa saja yang dilihat disana.dan melakukan tanya jawab
dengan siswa. Pada pelaksanaan siklus II guru masih belum menginformasikan
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. secara jelas.
Kegiatan dilanjutkan dengan guru mengkomunikasikan materi yang akan
dipelajari.Pada kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang
perkembangan teknologi (mengamati)., terlihat para siswa aktif meskipun ada
beberapa siswa yang masih pasif. Selanjutnya guru menayangkan video yang
berkaitan dengan materi dan meminta siswa untuk mengamati tayangan video.
Kemudian guru bersama siswa membahas tayangan video tersebut dengan
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melakukan tanya jawab. Selanjutnya pembentukkan kelompok awal (tim), pada
kegiatan ini kondisi kelas lebih kondusif karena guru telah memberikan nomor
pada setiap masing-masing kelompok dan kelompoknya sama dengan kelompok
sebelumnya. Kemudian guru membagikan lembar kegiatan pada setiap tim untuk
didiskusikan dengan anggotanya. Pada saat diskusi dimulai, guru menghampiri
dan membimbing setiap kelompok yang menemui permasalahan, serta
mengkondisikan pelaksanaan diskusi. Terlihat setiap tim lebih aktif dan
melakukan kerjasama meskipun masih ada anggota yang berperan pasif.
Pembentukkan kelompok baru untuk kegiatan game pada meja turnamen
terlihat lebih cepat dan kondusif karena guru telah membimbing setiap siswa
untuk menuju ke meja turnamen. Selnjutnya, guru memberikan pengarahan
seperti pada siklus I, setelah itu kegiatan game dilaksanakan secara sportif dan
serempak. Guru menyuruh siswa untuk kembali ke kelompok awal dan
mendengarkan perolehan skor yang diperolehnya.
Guru mengumumkan kelompok yang menjadi pemenang berdasarkan
perolehan skor terbanyak, kelompok 5 dan 4 menjadi pemenang. Kemudian guru
memanggil kelompok yang menjadi pemenang untuk mendapatkan penghargaan
dan guru bersama kelompok lainnya memberikan tepuk tangan kepada kelompok
pemenang. Kegiatan selanjutnya dilakukan guru denngan memberikan evaluasi
pada setiap siswa. Para siswa terlihat serius dalam mengerjakan soal evaluasi,
meskipun ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dan mengalami
kesulitanKegiatan Akhir dimulai dimulai dengan guru bersama siswa merefleksi
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dan membuat kesimpulan pembelajaran selama sehari. Guru memberikan salam
dan lalu menutup pembbelajaran

Semarang , 2 April 2015
Peneliti

Ariqiyati
NIM. 1401411385
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CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran IPS melalui Model Teams Games Tournament dengan
media video
di Kelas IVB SDN Tambakaji 04 Semarang
Siklus ke III
Nama Guru

: Ariqiyati

Ruang Kelas : IV B
Hari/Tanggal : Selasa, 7 April 2015
Pukul

: 07.00 – 08.45WIB

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama proses

pembelajaran berlangsung!
Guru sudah menyiapkan media dan bahan ajar sebelum pembelajaran. Pada
kegiatan

awal,

guru

mengucapkan

salam,

mengkondisikan

siswa,

menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu masalah sosial, dilanjutkan
dengan menyampaikan apersepsi dengan bertanya pada siswa tentang pencurian
yang

ada

di

lingkungan

mereka

masing-masing.

Selanjutnya

guru

menghubungkan dengan materi yang akan dipelaajri.
Kegiatan dilanjutkan dengan guru mengkomunikasikan materi yang akan
dipelajari.Pada kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang
perkembangan teknologi (mengamati)., terlihat para siswa aktif. Selanjutnya guru
menayangkan video yang berkaitan dengan materi dan meminta siswa untuk
mengamati tayangan video. Kemudian guru bersama siswa membahas tayangan
video tersebut dengan melakukan tanya jawab. Selanjutnya pembentukkan
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kelompok awal (tim), pada kegiatan ini kondisi kelas lebih kondusif karena guru
telah memberikan nomor pada setiap masing-masing kelompok dan kelompoknya
sama dengan kelompok sebelumnya. Kemudian guru membagikan lembar
kegiatan pada setiap tim untuk didiskusikan dengan anggotanya. Pada saat diskusi
dimulai, guru menghampiri dan membimbing setiap kelompok yang menemui
permasalahan, serta mengkondisikan pelaksanaan diskusi. Terlihat setiap tim lebih
aktif dan melakukan kerjasama .
Pembentukkan kelompok baru untuk kegiatan game pada meja turnamen
terlihat lebih cepat dan kondusif karena guru telah membimbing setiap siswa
untuk menuju ke meja turnamen, dan dilakukan guru dengan cukup baaik.
Selanjutnya, guru memberikan pengarahan seperti pada siklus II, setelah itu
kegiatan game dilaksanakan secara sportif dan serempak. Guru menyuruh siswa
untuk kembali ke kelompok awal dan mendengarkan perolehan skor yang
diperolehnya.
Guru mengumumkan kelompok yang menjadi pemenang berdasarkan
perolehan skor terbanyak menjadi pemenang. Kemudian guru memanggil
kelompok yang menjadi pemenang untuk mendapatkan penghargaan dan guru
bersama kelompok lainnya memberikan tepuk tangan kepada kelompok
pemenang. Kegiatan selanjutnya dilakukan guru dengan memberikan evaluasi
pada setiap siswa, pada kegiatan ini siswa terlihat serius dalam mengerjakan soal
evalusi. Kegiatan Akhir dimulai dengan guru bersama siswa merefleksi dan
membuat kesimpulan pembelajaran selama sehari. Setelah itu, guru memberikan
motivasi secara lisan agar siswa lebih giat belajar kemudian guru menyampaikan
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materi untuk pertemuan selanjutnya. Guru menutup kegiatan pembelajaran
dengan salam.

Semarang, 7 April 2015
Peneliti

Ariqiyati
NIM. 1401411385
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