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ABSTRAK
Octaviana, Alfa Nur. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui
Model Team Assisted Individualization (TAI) Berbantuan Media
Grafis Pada Siswa Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.
Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu
Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra.
Sumilah, M.Pd.
IPS merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisipliner dari
pelajaran ilmu-ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu
sosial (Sosiologi, Antropologi Budaya, Sejarah, Psikologi Sosial, Geografi,
Ekonomi, Politik, dan Ekologi). Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk
dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta
warga dunia yang cinta damai. Berdasarkan refleksi antara peneliti dengan
kolaborator kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang bahwa pembelajaran IPS
masih dilaksanakan dengan cara yang konvensional. Hal ini dikarenakan guru
cenderung kurang optimal dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar dan
kurang mengembangkan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk terlibat
aktif. Media yang digunakan guru juga kurang variatif dan kurang menarik. Dari
48 siswa hanya ada 12 siswa (25%) yang mendapatkan nilai di atas KKM (70).
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang? Tujuan
dari penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang pada mata pelajaran
IPS.
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian dilakukan
sebanyak 3 siklus dengan 1 kali pertemuan setiap siklus.Subjek penelitian ini
adalah guru dan siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. Analisis data penelitian
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)keterampilan guru siklus I skor 21
(baik), siklus II skor 25 (baik) dan siklus III skor 30 (sangat baik); (2) aktivitas
siswa siklus I rata-rata skor 22,48 (baik), siklus II 27,47 (sangat baik) dan siklus
III 28,79 (sangat baik); (3)persentase ketuntasan hasil belajar siswa siklus I
35,42%, siklus II 62,79% dan silkus III 81,25%. (4)Afektif siswa siklus I skor
9,54 (cukup), siklus II skor 10,26 (baik) dan siklus III skor 12,70 (baik).
(5)Psikomotor siswa siklus I skor 7,38 (cukup), siklus II skor 7,63 (baik) dan
siklus III skor 9,75 (baik).

viii

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS. Saran bagi guru hendaknya menggunakan model dan media
dalam pembelajaran. Salah satunya dengan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran.
Kata kunci: Kualitas pembelajaran, Model team assisted individualization,
Media grafis.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1LATAR BELAKANG MASALAH
Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia merupakan hal serius untuk
segera ditangani. Pendidikan dalam peranannya termasuk salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan juga
berperan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan sosial masyarakat.
Rendahnya kualitas sosial masyarakat saat ini terlihat dari kurang pedulinya
masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan. Pendidikan
dalam hal ini sangat besar peranannya terutama untuk meningkatkan sumber daya
manusia dan kualitas sosial masyarakat. Undang-undang nomor 20 tahun 2003
(Depdiknas, 2003:5) tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 3
menyebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembanganya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan sejumlah subsistem
yang membentuk suatu sistem yang utuh. Subsistem pendidikan yang dimaksud
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antara lain tujuan, siswa, manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, tenaga
pengajar dan pelaksana, alat bantu belajar, teknologi, fasilitas, kendali mutu,
penelitian dan biaya pendidikan. Karena banyaknya subsistem yang akan
membentuk suatu sistem pendidikan, maka diperlukan perencanaan yang matang
untuk mewujudkan sistem yang terencana dengan baik. Perencanaan tersebut
dikenal dengan nama kurikulum (Chamisijatin dkk, 2008: 1.1). Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 (Depdiknas, 2003:7) tentang Sistem Pendidikan Nasional
merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Menurut Sanjaya (2011: 128) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh
masing-masing satuan pendidikan. Penyususnan KTSP dilakukan oleh masingmasing satuan pendidikan dengan memerhatikan dan berdasarkan standar
kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan (BNSP). UU No. 20 tahun 2003 (Depdiknas, 2003: 25) ayat
2 menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi
daerah dan peserta didik.
Dalam PP Nomor 32 tahun 2013 (Depdiknas, 2013: 25) pasal 77I ayat (1)
disebutkan sktruktur kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat
terdiri atas muatan: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; c)
bahasa; d) matematika; e) ilmu pengetahuan alam; f) ilmu pengetahuan sosial; g)
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seni dan budaya; h) pendidikan jasmani dan olahraga; i) keterampilan/ kejuruan;
dan j) muatan lokal.
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 (Depdiknas, 2006:
575) tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan Sosial
merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB
sampai SMP/MTs/SMPLB. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji seperangkat
peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada
jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan
ekonomi.
Menurut Tanen (2010: 1.5) IPS merupakan perwujudan dari satu
pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. Ia merupakan integrasi
dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial antara lain: Sosiologi, Antropologi Budaya,
Sejarah, Psikologi Sosial, Geografi, Ekonomi, Politik, dan Ekologi. Melalui mata
pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang
demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.
Mata pelajaran IPS bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan
untuk: a) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat
dan lingkungannya; b) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,
rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan
sosial; c) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan; dan d) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan
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berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan
global. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek: a) manusia,
tempat, dan lingkungan; b) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; c) sistem sosial
dan budaya; d) perilaku ekonomi dan kesejahteraan; dan e) IPS sebagai
Pendidikan Global (global education), yakni: mendidik siswa akan kebhinekaan
bangsa, buudaya, dan peradaban di dunia; menanamkan kesadaran ketergantungan
antarbangsa; menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan
transportasi antarbangsa di dunia; mengurangi kemiskinan, kebodohan dan
perusakan lingkungan (Gunawan 2011: 37).
Temuan NCSS (Nasional Council for the Social Studies) tahun 2009
menyatakan bahwa dari 44% kabupaten yang disurvei telah mengurangi waktu
untuk mempelajari IPS. Persentase tersebut meningkat menjadi 51%. Beberapa
kabupaten yang mengurangi waktu untuk mempelajari IPS ini mengalami
kegagalan dalam pembelajaran di sekolah. NCSS juga menyatakan bahwa di
banyak negara nilai tes membaca dan matematika menjadi satu-satunya
pengukuran pembelajaran. Bahkan ketika IPS termasuk dalam standar tes yang
tinggi, guru hanya menyesuaikan pembelajaran dengan kisi-kisi tes, bukan
menekankan pada pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna tidak hanya
menekankan pada tes kecerdasan siswa, tetapi juga keterampilan dan sikap siswa.
sebegai hasil praktik pendidikan tersebut, siswa hanya akan menerima nilai tes
yang baik, sehingga tingkat kesiapan siswa untuk aktif sebagai warga negara yang
diajarkan melalui mata pelajaran IPS masih kurang.
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Permasalahan pembelajaran IPS terjadi di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang. Berdasarkan refleksi antara peneliti dengan kolaborator kelas IV
melalui wawancara dan data lapangan bahwa pembelajaran IPS masih
dilaksanakan dengan cara yang konvensional. Guru dominan menggunakan
metode ceramah dalam penyampaian materi. Guru kurang optimal dalam
memanfaatkan sumber-sumber belajar, sehingga guru hanya terpaku pada buku
paket dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru kurang mengembangkan
model pembelajaran yang mengajak siswa untuk terlibat aktif. Media yang
digunakan guru juga kurang variatif dan kurang menarik. Hal tersebut membuat
siswa menjadi bosan dan jenuh untuk memperhatikan pelajaran.

Sehingga

pembelajaran yang tercipta kurang menarik dan siswa kurang antusias dalam
mengikuti pembelajaran.
Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil belajar siswa kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang yaitu dari 48 siswa hanya ada 12 siswa (25%) yang
mendapatkan nilai di atas Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, sedangkan
sisanya 36 siswa (75%) mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi
90, dengan rerata kelas 64,5. Dengan melihat hasil belajar dan pelaksanaan
pembelajaran tersebut perlu sekali proses pembelajaran untuk ditingkatkan
kualitasnya, agar siswa SDN Tugurejo 01 Kota Semarang mampu meningkatkan
hasil belajar IPS.
Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, peneliti dan
kolaborator kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang menetapkan alternatif
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tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu melalui penerapan
model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Dalam belajar, sudah tentu didalamnya terjadi perubahan-perubahan yang
bertahap pada siswa. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui tahap-tahap
yang berbeda. Menurut Piaget (Trianto, 2007: 22) seorang anak maju melalui
empat tahap perkembangan kognitif, antara lahir dan dewasa, yaitu: tahap
sensorimotor, praoprasional, operasi konkrit dan operasi formal. Kecepatan
perkembangan tiap individu melalui urutan tiap tahap ini berbeda dan tidak ada
individu melompati salah satu dari tahap tersebut. Tiap tahap ditandai dengan
munculnya kemampuan-kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang
memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks. Dalam penelitian ini
pembelajaran IPS pada siswa kelas IV akan menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Team Assisted Individualization (TAI) memiliki dasar pemikiran yaitu
untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan
dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa. Menurut Suyitno (dalam
Shoimin, 2014: 200) dalam pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI),
siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang
heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi
siswa yang memerlukannya. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para
siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial
yang tinggi.
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Beberapa kelebihan model TAI antara lain: (1) siswa yang lemah dapat
terbantu dalam menyelesaikan msalahnya, (2) siswa yang pandai dapat
mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, (3) adanya tanggung jawab
dalam kelompok dalam menyelesaikan permasalahannya, (4) siswa diajarkan
bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok, dan (5) melibatkan siswa untuk
aktif dalam proses belajar.
Agar model Team Assisted Individualization (TAI) tersebut dapat berjalan
dengan efektif, pembelajaran juga ditunjang dengan menggunakan media. Media
dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran. Dengan
menggunakan media pembelajaran maka tujuan pembelajaran akan lebih mudah
tercapai karena akan lebih menarik perhatian siswa. Dalam penelitian ini, model
Team Assisted Individualization (TAI) dipadukan dengan media grafis.
Menurut Susilana dan Riyana (2013: 14) media grafis adalah media visual
yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat,
angka-angka, dan simbol/ gambar. Kelebihan media grafis yaitu: a) dapat
mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang
disajikan; b) dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik
perhatian siswa dan c) pembuatannya mudah dan harganya murah (Susilana dan
Riyana, 2013: 15).
Pendapat mengenai pemilihan model Team Assisted Individualization
(TAI) didukung penelitian yang dilaksanakan oleh Hermawan, dkk (2014) dengan
judul

Penerapan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Team

Assisted

Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 4
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Bajugan Pada Operasi Hitung Campuran. Dari hasil tindakan siklus I diperoleh
ketuntasan belajar klasikal sebesar 50% dengan nilai rata-rata 6,3. Hasil tindakan
siklus II diperoleh ketuntasan belajar klasikal 100% dengan nilai rata-rata 7,4.
Sedangkan pemilihan media grafis ini diperkuat penelitian yang dilakukan
oleh Fathmawati (2014) dengan judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Matematika Melalui Pendekatan PMRI Berbantuan Media Grafis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif siswa pada
akhir siklus I adalah 72,22% dan meningkat pada akhir siklus II menjadi 91,67%.
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran yang menekankan pada keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar

siswa

pada

pembelajaran

IPS

melalui

model

Team

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Mengacu pada uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti akan
melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS Melalui Model Team Assisted Individualization (TAI)
Berbantuan Media Grafis Pada Siswa Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang”.

1.2RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:
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Apakah model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang?
Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan secara khusus yaitu:
1) Apakah penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang?
2) Apakah penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS di
kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang?
3) Apakah penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS
di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang?
1.2.2

Pemecahan Masalah
Dengan melihat masalah pembelajaran IPS yang terjadi, didapat alternatif

pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Langkah-langkah penerapan model Team Assisted Individualization (TAI)
dengan menggunakan media grafis adalah sebagai berikut:
1. Siswa mengamati media grafis.
2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
3. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
(individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student creative).
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4. Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri
dari 4-5 siswa (team).
5. Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
6. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
7. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang

dan

kelompok

yang

dipandang

kurang

berhasil

dalam

menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
8. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).

1.3TUJUAN PENELITIAN
1.3.1

Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Team Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis pada siswa kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang.
1.3.2

Tujuan Khusus

1) Untuk

meningkatkan

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

IPS

menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.
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2) Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan
model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis di
kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.
3) Untuk meningkatkan

hasil

belajar

siswa

dalam pembelajaran

IPS

menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.
Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan
khususnya di bidang pendidikan mengenai pembelajaran IPS, model pembelajaran
kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan media grafis.
Sedangkan secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi siswa, guru dan
sekolah.
1.4.1

Bagi Siswa
Dengan penerapan model Team Assisted Individualization (TAI)

berbantuan media grafis dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan
pemahaman, keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Selain itu
siswa dapat menumbuhkan karakter pribadi yang bertanggung jawab, disiplin,
kerjasama dan ingin tahu.
1.4.2

Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru memperbaiki

pembelajaran di kelas dalam pembelajaran IPS terutama dengan menggunakan
model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
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1.4.3

Bagi Sekolah
Dengan menerapkan model Team Assisted Individualization (TAI)

membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan pada guru,
siswa, dan pendidikan di sekolah tersebut.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 KERANGKA TEORI
2.1.1

Hakikat Filsafat Pendidikan

2.1.1.1 Pengertian Filsafat
Menurut Jalaluddin dan Idi (2007: 18) filsafat adalah ilmu pengetahuan
komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di
dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Sedangkan Nasution
(dalam Jalaluddin dan Idi, 2007: 16) berpendapat bahwa filsafat ialah berpikir
menurut tata tertib (logika), bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama)
dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat
merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah yang terjadi,
dengan berpikir menggunakan logika secara mendalam sampai ditemukan akar
permasalahannya.
2.1.1.2 Pengertian Pendidikan
Menurut Sukmadinata (2010: 24) pendidikan merupakan kegiatan
mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan dan karakteristik pribadi
peserta didik. Sedangkan dalam UU No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Djamarah (2005: 22) juga berpendapat
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan
kualitas manusia. Langeveld (dalam Munib dkk, 2011:27) juga berpendapat
bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa
kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan
potensi yang ada pada diri manusia agar mampu berkembang sehingga mampu
beradaptasi dengan lingkungan.
2.1.1.3 Pengertian Filsafat Pendidikan
Al-Syaibani (dalam Jalaluddin dan Idi, 2007: 19) filasafat pendidikan
adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk
mengatur, menyelaraskan, dan memadukan nilai-nilai dan maklumat-maklumat
yang diupayakan untuk mencapainya. Filsafat pendidikan menurut Jalaluddin dan
Idi (2007: 22) yaitu sebagai ilmu pengetahuan normatif alam bidang pendidikan
merumuskan kaidah-kaidah norma-norma dan atau ukuran tingkah laku perbuatan
yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya.
2.1.1.4 Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Modern
Dalam Jalaluddin dan Idi (2007: 84) filsafat pendidikan modern dikenal
beberapa aliran, antara lain aliran progresivisme, esensialisme, perenialisme, dan
rekonstruksionisme.
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1.

Aliran progresivisme, mengakui dan berusaha mengembangkan asas
progresivisme dalam semua realita kehidupan, agar manusia bisa survive
menghadapi semua tantangan hidup.

2.

Aliran esensialisme, didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada
sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa
pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki keindahan dan tahan
lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai
tata yang jelas (Zuhairini dalam Jalaluddin dan Idi, 2007: 100)

3.

Aliran perenialisme, memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau
proses mengembalikan keadaan sekarang.

4.

Aliran rekonstruksionisme, merupakan suatu aliran yang berusaha merombak
tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup keudayaan yang
bercorak modern.

2.1.2

Kurikulum

2.1.2.1 Hakikat Kurikulum
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
Mamat SB (dalam Prastowo, 2013: 193) berpendapat bahwa kurikulum
adalah subsistem dalam dunia pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari proses
dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus
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mampu mempersiapkan para siswa dalam menghadapi tantangan masa depan
yang juga harus berubah. Menurut Sanjaya (2008: 9) kurikulum dapat diartikan
sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus
dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi
dan

cara

yang

dapat

dikembangkan,

evaluasi

yang

dirancang

untuk

mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari
dokumen yang direncang dalam bentuk nyata.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum
merupakan suatu perangkat yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman
dalam melakukan pembelajaran agar mencapai suatu tujuan tertentu.
2.1.2.2 Komponen-komponen Kurikulum
Menurut Chamisijatin dkk (2008: 1.24-1.30) komponen-komponen
kurikulum terdiri dari tujuan, isi dan struktur program, organi-sasi, dan proses
belajar mengajar serta evaluasi.
1.

2.

Tujuan
Kurikulum ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan, atau
berdasarkan tujuan ditentukan isi pendidikan. Tujuan yang terdapat
dalam sebuah kurikulum sekolah yaitu pertama, tujuan yang ingin
dicapai sekolah secara keseluruhan (institusional atau
kelembagaan). Kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang
studi/mata pelajaran (hasil penjabaran dari tujuan institusional).
Isi dan struktur Program atau Materi.
Komponen isi dan struktur materi merupakan materi yang
diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang
telah ditetapkan. Isi yang dimaksud berupa bidang-bidang studi,
misalnya, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Fisika dan
sebagainya. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang
diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam
rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum terdiri dari dua kelompok
besar, yaitu jenis-jens bidang studi yang diajarkan, dan isi masingmasing bidang studi tersebut.
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3.

4.

Organisasi Kurikulum
Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum
berupa kerangka program-program pengajaran yang akan
disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu struktur horizontal, (berhubungan dengan
penyusunan bahan pengajaran yang akan disampaikan) dan struktur
vertikal (berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah).
Proses Belajar Mengajar (Termasuk di dalamnya evaluasi)
Setelah tujuan ditetapkan dan materi dikembangkan,
langkah selanjutnya adalah proses belajar mengajar agar tujuan
tersebut diatas dapat dicapai. Tujuan akhir dari proses belajar
mengajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
pelaksanan kurikulum.

2.1.2.3 Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan
rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara
mempelajarinya (Sanjaya, 2011: 31). Menurut Nasution (dalam Chamisijatin,
2008: 2.16) ada empat asas yang mendasari pengembangan setiap kurikulum,
yaitu: (1) asas filosofis, yang berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai
dengan falsafah negara, (2) asas psikologis, yang berkaitan dengan faktor anak
dalam kurikulum yakni: psikologi anak, perkembangan anak, psikologi belajar,
dan proses belajar anak, (3) asas sosiologis, yaitu kedaan masyarakat,
perkembangan dan perubahannya, kebudayaan manusia, hasil kerja manusia
berupa

pengetahuan,

dan

lain-lain,

serta

(4)

asas

organisatoris

yang

mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang disajikan.
2.1.2.4 Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum
Menurut Chamisijatin dkk (2008: 2.27-2.30) Pengembangan kurikulum
hendaknya memperhatikan sejumlah prinsip berikut.
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1. Prinsip Relevansi, apabila dikaitkan dengan pendidikan, antara
program pendidikan dengan masyarakat harus memiliki keterkaitan
yang erat sehingga hasil pendidikan yang diperoleh akan berguna
bagi kehidupan peserta didik di masyarakat.
2. Prinsip efektivitas, sejauh mana perencanaan kurikulum dapat
dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Dalam proses
pendidikan, konsep efektivitas dapat dilihat dari dua sisi yakni
efektivitas mengajar pendidik dan efektivitas belajar anak didik.
3. Prinsip efisiensi, efisiensi proses belajar mengajar akan tercipta,
apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan dapat
membuahkan proses dan hasil belajar yang optimal.
4. Prinsip
kesinambungan (kontinuitas), dalam pengembangan
kurikulum menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat
pendidikan, jenis dan program pendidikan, serta bidang studi.
5. Prinsip fleksibilitas (keluwesan). Fleksibilitas berarti tidak kaku.
Artinya, kurikulum yang dikembangkan harus memiliki ruang gerak
yang memberikan kebebasan dalam bertindak
6. Prinsip berorientasi tujuan, berarti langkah awal sebelum memilih
dan mengembangkan komponen-komponen kurikulum ialah
menetapkan tujuan. Selanjutnya, berbagai komponen kurikulum
lainnya dipilih dan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan
tersebut. Dengan demikian, isi atau bahan pelajaran, alokasi waktu,
media/sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian diarahkan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.2.5 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1, ayat 15 dikemukakan bahwa
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional
yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (BSNP,
2006). Kurikulum ini disusun dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan
berdasarkan standar isi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006) dan standar kompetensi lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006). Standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan
pedoman pengembangan KTSP untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan
nasional.
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Penyusunan KTSP pun hendaknya memperhatikan dan mengakomodasi
karakteristik dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
pengembangan KTSP perlu melibatkan berbagai komponen antara lain: kepala
sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, dewan pendidikan, tokoh masyarakat,
pakar kurikulum, dan pejabat daerah. Keterlibatan mereka diharapkan dapat
memberi-kan masukan dan dukungan terhadap kurikulum yang dihasilkan dan
dilaksanakan sekolah (Chamisijatin, 2008: 6.4).
2.1.3

Manajemen Sekolah
Istilah

manajemen

disamakan

secara

substansial

dengan

istilah

administrasi. Perbedaan keduangya terletak pada ruang lingkupnya saja.
Administrasi lebih luas ruang lingkupnya dibanding dengan manajemen.
Keduanya menekankan pada tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja untuk
keuntungan yang lebih besar.
Administrasi sekolah atau manajemen sekolah dalam bidang persekolahan
keduanya dipandang secara substansial dari tiga sudut pandang yakni:
administrasi sekolah manakala dipandang dari sisi sebagai suatu ilmu merupakan
aplikasi dari ilmu administrasi dalam bidang persekolahan, karena telah
memenuhi syarat sebagai ilmu. Manakala dipandang sebagai suatu seni, maka
sekolah dapat memerankan peranannya sebagai pemimpin yang mampu
mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk bekerjasama (guru-siswa, kepala
sekolah-guru, atau pegawai administrasi dan seterusnnya). Manakala dipandang
sebagai suatu proses kegiatan maka setiap orang yang terlibat dalam proses
kerjasama dalam bidang persekolahan harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai
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dengan fungsi dan perannya secara proporsional (guru-dapat mengajar dengan
baik, siswa-dapat belajar dengan baik, kepala sekolah-jadi pemimpin yang bijak
dan seterusnya (Sutomo, 2011:3).
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah
merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mengelola sekolah yang dilakukan
oleh seluruh warga sekolah agar tujuan sekolah dapat tercapai dengan efektif dan
efisien.
2.1.4

Hakikat Belajar

2.1.4.1 Pengertian belajar
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap
orang sepanjang hidupnya

(Arsyad,

2014:1).

Pengertian

belajar

dapat

didefinisikan sebagai berikut: “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya” (Slameto, 2010:2)
Menurut Sardiman (2011:20) belajar merupakan perubahan tingkah laku
atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca,
mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.
Dari pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa belajar proses
perubahan tingkah laku seseorang atau individu sebagai akibat interaksi dengan
lingkungannya yang berlangsung sepanjang hidupnya.
2.1.4.2 Tujuan belajar
Sardiman (2011: 26) mengungkapkan bahwa tujuan beljaar itu ada tiga:
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1. Untuk mendapatkan pengetahuan
Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Pemilikan pengetahuan dan
kemampuan berfikir sebagai yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain
tidak dapat mengembangkan kemampuan berfikir tanpa bahan pengetahuan,
sebaliknya kemampuan berfikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah
yang memiliki kecenderungan lebih besar perkembanganya di dalam kegiatan
belajar. Dalam hal ini peran guru sebagai pengajar lebih menonjol.
2. Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu
keterampilan. Keterampilan itu memang dapat di didik, yaitu dengan banyak
melatih kemampuan.
3. Pembentukan sikap
Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru
harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatanya. Untuk ini dibutuhkan
kecakapan mengarahkan motivasi dan berfikir dengan tidak lupa menggunakan
pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model.
2.1.5

Hakikat Pembelajaran

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan guru sehingga
tingkah laku siswa berubah ke arah 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 antarsiswa.
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Menurut Degeng (dalam Uno, 2012: 2) pembelajaran atau pengajaran
adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Pada hakikatnya, pembelajaran (belajar
dan mengajar) merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa (Hamdani,
2011:72).

Menurut Suprijono (2013:13) pembelajaran berpusat pada peserta

didik, merupakan dialog interaktif, proses organik dan konstruktif, bukan mekanis
seperti halnya pengajaran. Yusufhadi Miarso (dalam Yamin, 2013: 15)
berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan
dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap
pada diri orang lain.
Robert M. Gagne dan Leslie J. Briggs (dalam Gunawan, 2011: 47)
mengemukakan beberapa pendapat yang melandasi proses pembelajaran. Pertama,
pembelajaran bertujuan memberikan bantuan agar belajar siswa menjadi efektif
dan efisien. Jadi guru hanyalah pemberi bantuan dan bukan penentu keberhasilan
atau kegagalan belajar siswa. Kedua, pembelajaran bersifat terprogram.
Pembelajaran dirancang untuk tujuan jangka pendek, menengah ataupun jangka
panjang. Ketiga, pembelajaran dirancang melalui pendekatan sistem. Karena bila
dirancang secara sistematis dipercaya akan mempengaruhi perkembangan murid
secara individual. Keempat, pembelajaran yang dirancang harus sesuai
berdasarkan pendekatan sistem. Kelima, pembelajaran dirancang berdasarkan
pengetahuan tentang teori belajar.
Menurut La Iru dan Arihi (dalam Prastowo, 2013:57) pembelajaran
merupakan suatu proses atau upaya menciptakan kondisi belajar dalam
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mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal, sehingga
kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pembelajaran
adalah proses interaksi antara siswa, guru dan sumber belajar pada satu
lingkungan belajar.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian bahwa pembelajaran
merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara peserta didik dan tenaga
pendidik (guru) yang ditunjang dengan adanya sumber belajar dan terjadi dalam
suatu lingkungan.
2.1.5.2 Komponen-komponen Pembelajaran
Menurut Hamdani

(2011:48) dalam pembelajaran melibatkan

beberapa komponen:
1) Tujuan, secara

eksplisit, diupayakan melalui

kegiatan pembelajaran

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap
yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran.
2) Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama
karena berperan sebagai subjek sekaligus objek.
3) Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran
karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk kegiatan
pembelajaran.
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4) Strategi

pembelajaran,

pembelajaran

yang

merupakan

diyakini

pola

umum

efektivitasnya

mewujudkan

untuk

mencapai

proses
tujuan

pembelajaran.
5) Media pembelajaran adalah alat atau wahana untuk digunakan guru dalam
prose pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran.
Media pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran.
6) Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber belajar,
alat pengajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. Penunjang berfungsi
memperlancar dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran.
2.1.5.3 Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus
menciptakan

suasana

sedemikian

rupa

sehingga

siswa

aktif

bertanya,

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pembelajaran inovatif bisa
mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun
merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah
menanamkan hal ini di pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas,
perasaan tertekan dengan tenggat waktu tugas, kemungkinan kegagalan,
keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Kreatif dimaksudkan agar guru
menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat
kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang
menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada
belajar sehingga waktu curah perhatiannya (“time on task”) tinggi.
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Tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil belajar.
Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak
efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses
pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan
pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan
menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya
seperti bermain biasa. (http://www.iqbalali.com/2013/04/paikem-pembelajaranaktif-inovatif.html diakses 20 April 2015 pukul 21.00 WIB)
2.1.6

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 97) 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, 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.
Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi
belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana
lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan proses
dan hasil belajar. Oleh karena itu, agar peserta didik berhasil dalam mempelajari
materi belajar baru, dia harus memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan.
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Menurut Hamalik (2013: 32-33) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
yaitu: 1) faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; 2) belajar memerlukan latihan,
dengan jalan; 3) belajar siswa lebih berhasil dalam suasana yang menyenangkan;
4) faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar; 5) siswa yang belajar perlu
mengtahui berhasil atau gagal dalam belajarnya; 6) pengalaman masa lampau dan
pengertian-pengertian yang telah dimiliki oleh siswa; 7) faktor kesiapan belaja; 8)
faktor minat dan usaha; 9) aktor-faktor fisiologis; dan 10) faktor intelegensi
Sedangkan

menurut

Slameto

(2010:

54-72)

faktor-faktor

yang

mempengaruhi belajar ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor-faktor
Intern, meliputi: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktorfaktor ekstern, meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.
2.1.7

Kualitas Pembelajaran

2.1.7.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut
Etzzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat
keberhasilan dalam mecapai tujuan atau sasarannya. Sedangkan menurut Daryanto
(2013: 57) efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran,
termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa
peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui
proses pembelajaran.
Dari pemahaman tersebut, dapat dikemukakan aspek-aspek efektivitas
belajar, yaitu: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3)
perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi;
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(7) peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural (Hamdani, 2011:
194).
Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas
pembelajaran merupakan mutu atau keberhasilan dalam belajar yang ditandai
dengan tercapainya tujuan hasil belajar tersebut.
2.1.7.2 Indikator Kualitas Pembelajaran
Departemen Pendidikan Nasional (2004:8-10) menjelaskan indikator
kualitas pembelajaran dapat dilihat dari perilaku pembelajaran pendidik/guru,
perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran,
media dan sistem pembelajaran. Masing-masing indikator secara singkat dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a. Perilaku guru: a) membangun persepsi dan sikap positif siswa; b) menguasai
disiplin ilmu; c) memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada
kebutuhan siswa; d) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik
berorientasi pada siswa; e) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan
b. Perilaku dan dampak belajar siswa: a) memiliki persepsi dan sikap positif
terhadap

belajar;

b)

mampu

mendapatkan

untuk

mengintegrasikan

pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya; c) memperluas
serta memperdalam

pengetahuan dan keterampilan; d) menerapkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara bermakna; e) membangun
kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja produktif.
c. Iklim belajar: a) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya kegiatan seperti pembelajaran yang menarik, menantang,
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menyenangkan

dan

bermakna

bagi

pembentukan

profesionalitas

kependidikan; b) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan
kreativitas guru; c) suasana sekolah dan tempat praktek lainnya yang kondusif
bagi tumbuhnya penghargaan guru dan siswa terhadap kinerjanya.
d. Materi pembelajaran yang berkualitas: a) kesesuaiannya tujuan pembelajaran
dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; b) ada keseimbangan antara
keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; c) materi
pembelajaran sistematis dan kontekstual; d) dapat mengakomodasikan
partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; e) dapat menarik
manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu,
teknologi, dan seni; serta f) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis,
profesional, psiko-pedagogis dan praktis
e. Media pembelajaran yang berkualitas: a) dapat menciptakan pengalaman
belajar bermakna; b) mampu memfasilitasi proses interaksi siswa; c) media
pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, d) memicu siswa
untuk aktif dalam menggali informasi.
f. Sistem pembelajaran: a) menonjolkan ciri khas keunggulan; b) memiliki
perencanaan matang; c) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam
visi dan misi lembaga; d) pengendalian dan penjaminan mutu.
Dari uraian tersebut dapat dimaknai tingkat keberhasilan proses
pembelajaran dapat diperoleh melalui berbagai usaha yang diukur dan dikaji
melalui beberapa indikator. Dalam penelitian ini pengkajian kualitas pembelajaran
ditekankan pada tiga aspek yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
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belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
2.1.7.3 Keterampilan Guru
2.1.7.3.1 Guru Ideal
Konsep guru ideal secara umum menurut Uno (2011:29) Konsep guru
ideal adalah gambaran seorang guru yang diharapkan oleh peserta didik. Seorang
guru harus bisa menjadi ideal bagi peserta didiknya dengan memenuhi beberapa
kriteria sebagai seorang guru agar dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didik
dan juga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru ideal mereka. Untuk
menjadi seorang guru yang ideal secara umum haruslah memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Syarat utama untuk menjadi seorang guru,
yaitu : 1) guru harus berijazah, 2) guru harus sehat rohani dan jasmani, 3) guru
harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik. 4) guru
haruslah orang yang bertanggung jawab, 5) guru di Indonesia harus berjiwa
nasional.
2.1.7.3.2 Guru profesional
Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
Aqib (2013: 84) berpendapat guru yang profesional adalah guru yang
dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Guru sebagai tenaga
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profesional di bidang kependidikan, disamping memahami hal-hal yang bersifat
filosofis dan konseptual, juga harus mengetahui dan melaksanakan interaksi
belajar-mengajar (Sardiman, 2011: 163).

2.1.7.3.3 Peran dan tanggung jawab guru
Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan
anak didik. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha
membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang
yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam hal ini tanggungjawab dan peran
seorang guru sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembelajaran dalam
mencapai kemajuan.
Menurut Wens Tanlain dkk (dalam Djamarah, 2005: 36) sesungguhnya
guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat:
1.

Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan;

2.

Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira;

3.

Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat
yang timbul (kata hati);

4.

Menghargai orang lain, termasuk anak didik;

5.

Bijaksana dan hati-hati; dan

6.

Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan
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demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi
orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang
akan datang.
Peran guru menurut Sardiman (2011: 144-146) yaitu sebagai informator,
organisator, motivator, pengarah/ direktor, inisiator, transmitter, fasilitator,
mediator, dan evaluator.
2.1.7.3.4 Kode Etik Guru
Menurut Sardiman (2011:151) secara harfiah “kode etik” berarti sumber
etik. Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan
kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi “kode etik guru” diartikan:
aturan tata susila keguruan. Maksudnya aturan-aturan tentang keguruan (yang
menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) dilihat dari segi susila. Maksud kata susila
adalah hal yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuanketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai
kesopanan, sopan santun, dan keadaban.
Kode etik guru merupakan semacam penangkal ari kecenderungan
manusiawi seorang guru yang ingin menyeleweng. Kode etik guru juga
merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan
peranan guru serta sekaligus untuk melindungi profesinya.
2.1.7.3.5 Keterampilan Dasar Guru
Menurut Aqib (2013: 83-84), keterampilan dasar mengajar ialah
keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai
guru. Beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru yaitu
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keterampilan

bertanya,

keterampilan

memberi

penguatan,

keterampilan

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan
menutup

pelajaran,

keterampilan

membimbing diskusi

kelompok

kecil,

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perseorangan.
a. Keterampilan bertanya
Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting
sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat
pula akan memberikan dampak positif terhadap siswa (Usman, 2013: 74).
Menurut Winataputra (2007: 7.8) pada dasarnya keterampilan bertanya
dapat dikelompokkan menjadi 2

yaitu: keterampilan bertanya dasar dan

keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya dasar meliputi:
a) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; b) pemberian acuan; c)
pemusatan; d) pemindahan giliran; e) penyebaran; f) pemberian waktu; dan g)
pemberian tuntunan. Komponen keterampilan bertanya lanjut meliputi: a)
pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan; b) pengaturan urutan
pertanyaan; c) penggunaan pertanyaan pelacak; dan d) peningkatan terjadinya
interaksi.
b. Keterampilan memberi penguatan
Menurut Winataputra (2007: 7.29) penguatan adalah respon yang
diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat
membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku/ perbuatan yang dianggap
baik tersebut. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal dan non verbal.
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c. Keterampilan mengadakan variasi
Menurut Usman (2013: 84) variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru
dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi
kebosanan murid sehingga, dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa
menunjukkan ketekunan, serta penuh partisipasi. Komponen-komponen variasi
mengajar dibagi dalam tiga kelompok: Variasi gaya mengajar, variasi media dan
bahan ajar dan variasi interaksi (Djamarah dan Zain, 2006: 167-172)
d. Keterampilan menjelaskan
Menurut Aqib (2013: 87) dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran,
atau pelatihan, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam
tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dipahami
oleh siswa. Keterampilan menjelaskan terdiri dari beberapa komponen yaitu:
komponen merencanakan penjelasan dan komponen menyajikan penjelasan.
e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
Sebagaimana diketahui kegiatan membuka pelajaran dapat dilakukan
pada setiap awal penggal kegiatan. Komponen keterampilan yang perlu dikuasai
guru dalam membuka pelajaran yaitu: a) menarik perhatian siswa; b)
menimbulkan motivasi; c) memberi acuan dan d) membuat kaitan (pelajaran
dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.
Kegiatan menutup pelajaran dilakukan pada setiap akhir penggal
kegiatan. Agar kegiatan menutup pelajaran dapat berlangsung secara fektif, guru
diharapkan menguasai cara menutup pelajaran, yaitu: a) meninjau kembali
(mereviu); dan b) menilai (mengevaluasi) (Winataputra, 2007: 8.3-8.9).
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f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan
sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai
pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah.
Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang harus ada dalam proses
belajar mengajar (Usman, 2013: 94).
g. Keterampilan mengelola kelas
Menurut Aqib (2013: 94) keterampilan mengelola kelas ialah
keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal.
Hal ini guna terjadinya proses pembelajaran yang selalu serasi dan efektif.
Komponen keterampilan mengelola kelas yaitu:
a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan
kondisi belajar yang optimal. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar
yang optimal dapat dilakukan dengan cara: (1) menunjukkan sikap tanggap;
(2) membagi perhatian secara visual dan verbal; (3) memusatkan perhatian
kelompok; (4) memberi petunjuk yang jelas; (5) menegur secara bijaksana;
dan (6) memberi penguatan jika perlu.
b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang
optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap respon
negatif siswa yang berkelanjutan.
h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan
Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah bila jumlah siswa yang dihadapi
oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan
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seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan
memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa maupun atara
siswa dengan siswa. Adakalanya siswa lebih mudah belajar dari temannya
sendiri, ada pula siswa yang lebih mudah belajar karena harus mengajari atau
melatih temannya sendiri. Dalam hal ini pengajaran kelompok kecil dapat
memenuhi kebutuhan tersebut. Pengajaran ini memungkinkan siswa belajar lebih
aktif, memberikan rasa tanggungjawab yang lebih besar, serta dapat memenuhi
kebutuhan siswa secara optimal. Dengan demikian, penguasaan keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan satu kebutuhan yang
esensial bagi setiap calon guru dan guru profesional. (Usman, 2013: 74-109)
2.1.7.3.6 Indikator Keterampilan Guru
Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini pada pembelajaran IPS
dengan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis:
1) Guru membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran)
2) Menjelaskan materi pelajaran kepada siswa (keterampilan menjelaskan)
3) Melakukan variasi dalam mengajar menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis (ketrampilan mengadakan
variasi)
4) Membimbing diskusi kelompok kecil menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis (keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)
5) Mengajukan

pertanyaan

menggunakan

model

Team

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis (ketrampilan bertanya)
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6) Memberikan penghargaan (keterampilan memberi penguatan)
7) Guru melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)
8) Menutup pelajaran. (keterampilan menutup pelajaran)
2.1.7.4 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar ialah aktifitas yang
bersifat fisik maupun mental. Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar.
Dengan demikian, di sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas.
Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa
tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di
sekolah-sekolah tradisional. Dalam kegiatan belajar mengajar, setiap individu
siswa memerlukan perlakuan yang berbeda. Guru perlu mengetahui karakteristik
setiap siswa. Sardiman (2011: 121) karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi
kegiatan belajar siswa antara lain: a) latar belakang pengetahuan dan taraf
pengetahuan; b) gaya belajar; c) usia kronologi; d) tingkat kematangan; e)
spektrum dan ruang lingkup minat; f) lingkungan sosial ekonomi; g) hambatanhambatan lingkungan dan kebudayaan; h) inteligensia; i) keselarasan dan attitude;
j) prestasi belajar; dan k) motivasi dan lain-lain.
Paul B. Dierich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan
siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:
1) Visual activities, misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi,
percobaan, pekerjaan orang lain.
2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
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3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.
4) Writing activities: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
5) Drawing activitie: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: lakukan percobaan,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
8) Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Sedangkan menurut Whipple (dalam Hamalik, 2013: 173) membagi
aktivitas siswa sebagai berikut: (1) bekerja dengan alat-alat visual; (2) Ekskursi
dan trip; (3) Mempelajari masalah-masalah; (4) Mengapresiasi literatur; (5)
Ilustrasi dan konstruksi; (6)Bekerja menyajikan informasi; (6) Cek dan tes.
2.1.7.4.1 Karakteristik Siswa
Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Di sekolah merupakan
arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas yang dapat
dilakukan oleh siswa di sekolah. Menurut Sardiman (2011: 100-120) aktivitas
siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat
di sekolah-sekolah tradisional. Oleh karena itu guru perlu memahami setiap
karakteristik siswa-siswanya. Uno (2012: 20) berpendapat bahwa karakteristik
siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi
dan hasil belajar yang telah dimilikinya. Ada tiga karakteristik siswa yang harus
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diperhatikan, diantaranya yaitu: a) karakteristik yang berkenaan dengan
kemampuan awal; b) karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan
status sosial; c) karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan
kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Guru perlu memahami
karakteristik masing-masing siswa, hal ini dikarenakan dalam menentukan pola
aktivitas belajar sangat berkaitan dan disesuaikan karakteristik siswa itu sendiri.
2.1.7.4.2

Indikator Aktivitas Siswa
Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini pada pembelajaran IPS

dengan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis:
1) kesiapan siswa dalam menerima pelajaran (listening activities)
2) siswa memperhatikan penjelasan guru dan media (listening activities, visual
activities)
3) keaktifan siswa menjawab pertanyaan (oral activities)
4) kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok meggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) (mental activities, drawing activities)
5) siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (oral activities, mental
activities)
6) keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran menggunakan model TAI
7) siswa menyimpulkan materi pelajaran (mental activities)
8) siswa mengerjakan soal evaluasi (mental activities, writing activities)
2.1.7.4.3

Motivasi Belajar
Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan

anak di dalam belajar (Rifa’i dan Anni, 2011: 157). Menurut Mc. Donald (dalam
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Sardiman, 2011: 73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang
ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap
adanya tujuan. Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
a) Tekun menghadapi tugas
b) Ulet menghadapi kesulitan
c) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah
d) Lebih senang bekerja mandiri
e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin
f) Dapat mempertahankan pendapatnya
g) Senang mencari dan memecahkan msalah soal-soal (Sardiman, 2011: 83).
2.1.7.4.4

Kesulitan belajar siswa
Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan

tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan dapat bersifat psikologis, sosiologis,
maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar
yang dicapainya berada di bawah semestinya. Kesulitan belajar siswa mencakup
pengetian yang luas, diantaranya:
1. Learning Disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan dimana proses
belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan.
2. Learning Disfunction merupakan gejala dimana proses belajar yang
dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa
tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat
dria, atau gangguan psikologis lainnya.
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3. Under Achiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki
tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi
belajarnya tergolong rendah.
4. Slow Learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses
belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan
sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama.
5. Learning Disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala
dimana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga
hasil

belajar

di

bawah

potensi

intelektualnya.

(https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/25/kesulitan-danbimbingan-belajar/ diakses tanggal 20 April 2015 pukul 21.00 WIB)
2.1.7.4.5

Bimbingan belajar
Bimbingan belajar merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang

mengalami kesulitan dalam belajarnya. Secara umum, prosedur bimbingan belajar
dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut
1. Identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan upaya untuk menemukan
siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar.
2. Identifikasi Masalah. Langkah ini merupakan upaya untuk memahami
jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa.
3. Diagnosis. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor
penyebab atau yang melatarbelakangi timbulnya masalah siswa.
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4. Prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang
dialami siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai
alternatif pemecahannya.
5. Remedial atau referal (Alih Tangan Kasus)
6. Evaluasi dan Follow Up
(https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/25/kesulitan-danbimbingan-belajar/ diakses tanggal 20 April 2015 pukul 21.00 WIB)
2.1.7.4.6

Cara memotivasi siswa
Menurut Gage & Berliner (dalam Slameto, 2010:176) sejumlah cara

meningkatkan motivasi siswa yaitu:
1. Pergunakan pujian verbal
2. Pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana.
3. Bangkitkan rasa ingin tahu siswa dan keinginannya untuk mengadakan
eksplorasi. Dengan melontarkan pertanyaan atau masalah-masalah siswa,
pengajar dapat menimbulkan suatu konflik konseptual yang merangsang
siswa untuk bekerja.
4. Untuk tetap mendapatkan perhatian sesekali pengajar melakukan hal-hal
yang luar biasa.
5. Merangasang hasrat siswa denga jalan memberikan pada siswa sedikit
contoh hadiah yang akan diterimanya bila ia berusaha untuk belajar.
6. Pergunakan materi yang sudah dikenal sebagai contoh.
7. Terapkan konsep dalam konteks yang unik dan luar biasa.
8. Pergunakan simulasi dan permainan.
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2.1.7.4.7

Hubungan guru dan siswa
Menurut Sardiman (2011: 147) untuk mendapatkan hasil belajar yang

optimal, banyak dipengaruhi komponen-komponen belajar-mengajar. Hubungan
guru dengan siswa/ anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor
yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan,
bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan gurusiswa tidak harmonis, maka dapat mencitakan suatu hasil yang tidak diinginkan.
Bentuk-bentuk kegiatan belajar selain melalui pengajaran di depan kelas, perlu
diperhatikan bentuk-bentuk kegiatan belajar mengajar yang lain, antara lain
dengan contact-hours. Dengan komunikasi dua arah antara guru dan siswa, guru
dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa dan sebaliknya siswa
mengajukan berbagai persoalan-persoalan dan hambatan yang sedang dihadapi.
2.1.7.5 Hasil Belajar
Menurut Suprijono (2013: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil
belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah
mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut
tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifa’i dan Anni, 2011:
85). Gagne (dalam Suprijono, 2031:5-6) hasil belajar berupa:
1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk
bahasa, baik lisan mapun tertulis.
2) Keterampilan intelektual: mempresentasikan konsep dan lambang.
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3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri.
4) Keterampilan motorik: melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan
dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.
5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut.
Menurut Poerwanti (2008: 1.23) Bloom mengelompokkan kemampuan
manusia kedalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
a. Ranah kognitif, dibedakan atas enam jenjang, yaitu
a) pengetahuan (knowledge): mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta
atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya.
b) Pemahaman (comprehension): memahami atau mengerti apa yang diajarkan,
mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan
isinya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain.
c) Penerapan (aplication): menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun
metode-metode, prinsip-prinsip serta teori-teori dalam situasi baru dan
konkret.
d) Analisis (analysis): menguraikan situasi atau keadaan tertentu ke dalam
unsur-unsur atau komponen pembentuknya.
e) Sintesis (sythesis): menghasilkan sesuatu dengan cara menggabungkan
berbagai faktor.
f) Penilaian (evaluation): menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep
berdasarkan suatu kriteria tertentu.
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Seiring berjalannya waktu, ranah kognitif tersebut mengalami perbaikan.
Menurut teori Bloom (Hakiim, 2009: 100-106) ranah kognitif tersebut mencakup
kategori berikut:
a) C1: Mengingat (remembering): memunculkan kembali apa yang sudah
diketahui dan tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Kategori mengingat
meliputi mengenali lagi dan menyebutkan kembali.
b) C2: Memahami (understanding): menegaskan pengertian atau makna bahanbahan yang sudah diajarkan, mencakup komunikasi lisan, tertulis, maupun
gambar. Kategori memahami mencakup menafsirkan, mengartikan, memberi
contoh, mengelompokkan, merangkum, meringkas, melakukan inferensi,
membandingkan, dan menjelaskan.
c) C3 : Menerapkan (applying): melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu
prosedur dalam situasi tertentu. Kategori menerapkan adalah melaksanakan
dan menerapkan.
d) C4 : Menganalisis (analysing): menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian
yang membentuknya, dan menetapkan bagaimana bagian-bagian atau unsurunsur tersebut satu sama lain saling terkait, dan bagaimana kaitan unsurunsur. Kategori menganalisis meliputi membeda-bedakan, menata atau
menyusun, dan menetapkan sifat atau ciri.
e) C5 : Menilai (evaluating): menetapkan derajat sesuatu berdasarkan kriteria
atau patokan tertentu. Kategori menilai meliputi mengecek dan mengkritisi.
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f) C6 : Mencipta (creating): memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk
utuh yang koheren dan baru, atau membuat sesuatu yang orisinil. Kategori
mencipta meliputi memunculkan, merencanakan, dan menghasilkan karya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ranah kognitif yang sesuai
dengan keadaaan sekarang ini, yaitu ranah kognitif yang telah mengalami
perbaikan.
b. Ranah Afektif
Menurut Poerwanti (2008: 1.24) ranah afektif diartikan sebagai
internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila
individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil
sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan
menentukan tingkah lakunya. Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 87-88)
jenjang kemampuan dalam ranah afektif yaitu: penerimaan (receiving),
penanggapan

(responding),

penialaian

(evaluing),

pengorganisasian

(organization), dan pembentukan pola hidup (organization by a value complex).
Menurut Fitri (2012:106) ada 18 nilai afektif yang relevan untuk
diterapkan di Sekolah Dasar sesuai dengan karakteristik siswa. nilai tersebut
antara lain: 1) cinta dan kasih sayang; 2) peduli dan empati; 3) kerja sama; 4)
berani; 5) keteguhan hati dan komitmen; 6) adil; 7) suka menolong; 8) kejujuran
dan integritas; 9) huumor; 10) mandiri dan percaya diri; 11) disiplin diri; 12)
loyalitas; 13) sabar; 14) rasa bangga; 15) banyak akal; 16) sikap hormat; 18)
toleransi. Berikut dijabarkan indikator dari 18 nilai afektif.
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Tabel 2.1
Penilaian Karakter Siswa
No
1
2

Nilai afektif
Cinta dan kasih
sayang
Kepedulian dan
empati

3

Kerja sama

4

Berani

5
6

Keteguhan hati
dan komitmen
Adil

7

Suka menolong

8

Kejujuran
integritas
Humor

9
10

dan

11

Mandiri
dan
percaya diri
Disiplin diri

12

Loyalitas

13

Sabar

14

Rasa bangga

15

Banyak akal

16

Sikap hormat

17

Tanggung
jawab

18

Toleransi

Indikator
 Ungkapan hati pikiran dan perbuatan.
 Sikap memahami dan memerhatikan orang lain.
 Menganggapi perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain.
 Berupaya mengenali dan ingin membantu orang lain.
 Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadao orang lain.
 Menggabungkan tenaga pribadi dengan orang lain.
 Membagi pekerjaan dengan orang lain.
 Kemampuan menghadapi kesulitan, bahaya atau sakit dengan cara
mengendalikan situasi.
 Mengenali sesuatu yang menakutkan/ menantang kemudian
memikirkan strategi untuk menghadapinya.
 Bertahan dalam mencapai cita-cita, pekerjaan dan segala urusan.
 Janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan.
 Memperlakukan orang dengan tidak memihak.
 Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari.
 Kebiasaan membantu orang lain.
 Selalu siap mengulurkan tangan.
 Berbicara tidak bohong.
 Jujur terhadap diri sendiri.
 Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan.
 Menciptakan kecerahan dalam kehidupan.
 Kebebasan melakukan kebutuhan sendiri.
 Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri.
 Membiasakan mematuhi peraturan.
 Melakukan perbuatan yang baik.
 Setia terhadap komitmen dengan orang lain.
 Tetap komitmen dalam keadaan sesulit apapaun.
 Mampu mengendalikan diri dari keterlambatan mancapai cita-cita/
kesempatan khusus.
 Menunggu segala kebutuhan dengan tenang.
 Mampu mengendalikan diri dari gangguan orang lain.
 Menghargai diri sendiri
 Merasa senang ketika menyelesaikan tugas yang menantang dan
mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
 Mampu berpikir kreatif
 Mampu membuat pertimbangan
 Menghargai orang lain
 Sopan kepada orang lain
 Dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu perbuatan/ tindakan.
 Dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan tindakan yang
dilakukan
 Saling menghormati antarsesama
 Saling membantu antarsesama.

(Fitri, 2012:107-109)
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c. Ranah Psikomotorik
Berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan
syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku untuk
ranah psikomotorik menurut Simpson (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 89) adalah
persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response),
gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (compleks overt response),
penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (creativitas). Menurut Poerwanti (2008:
6.9) tes untuk mengukur ranah psikomotor adalah tes untuk mengukur penampilan
atau kinerja (performance) yang telah dikuasai peserta didik. Adapun indikator
hasil

belajar

ranah

psikomotor

pada

penerapan

modelTeam

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis pada pembelajaran IPS adalah
kreativitas menciptakan produk dalam diskusi kelompok yaitu berupa menulis
laporan hasil diskusi kelommpok.

Aspek
isi jawaban
sesuai
pertanyaan
Jawaban
lengkap sesuai
butir pertanyaan
penggunaan
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar

Tabel 2.2
Penilaian Menulis Hasil Diskusi Kelompok
Baik sekali
Baik
Cukup
(4)
(3)
(2)
Seluruh jawaban
Sebagian besar
Sebagian kecil
benar sesuai
jawaban benar
jawaban benar
pertanyaan
sesuai pertanyaan sesuai pertanyaan
Seluruh butir
pertanyaan diisi

Sebagian besar
pertanyaan diisi

Sebagian kecil
pertanyaan diisi

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dengan efisien
dan menarik
dalam
keseluruhan
penulisan

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dengan efisien
dalam
keseluruhan
penulisan

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagian besar
penulisan

Perlu bimbingan
(1)
jawaban sama
sekali tidak
sesuai dengan
pertanyaan
Sama sekali
tidak diisi
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagian kecil
penulisan

(sumber: Buku Guru Kurikulum 2013)
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penilaian kognitif, penilaian
afektif dan penilaian psikomotorik. Indikator hasil belajar IPS melalui model
Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis yaitu:
a) Ranah kognitif : 1) menjelaskan pengertian koperasi (C2); 2) menjelaskan
tujuan dan manfaat koperasi (C2); 3) menjelaskan arti dari lambang koperasi
(C2); 4) mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya,
keanggotaannya dan tingkatannya (C2); 5) menyebutkan sumber modal
koperasi (C1); 6) menjelaskan bidang-bidang usaha koperasi (C2); 7)
memahami kelengkapan koperasi (C2); 8) memahami hak dan kewajiban
anggota koperasi (C2); 9) membandingkan koperasi dengan badan usaha lain
(C2); 10) menyebutkan berbagai jenis barang yang dijual di koperasi (C1);
11) menjelaskan pentingnya usaha bersama melalui koperasi (C2); 12)
mengidentifikasi

peran

koperasi

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat (C2); 13) menyebutkan kelebihan dan kekurangan koperasi (C1).
b) Ranah afektif: 1) Percaya diri: Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu, mampu membuat keputusan dengan cepat, berani presentasi di
depan kelas dan berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan; 2)
kerjasama: berdiskusi dengan teman satu kelompok, mengemukakan
pendapat dalam kelompok, menyelesaikan tugas secara berkelompok,
membantu teman yang mengalamai kesulitan dalam kelompok; 3) tanggung
jawab: melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima resiko dan
tindakan yang dilakukan, menyelesaikan tugas sesuai ketentuan, dan
menyelesaikan tugas tepat waktu; 4) ingin tahu: aktif dalam pembelajaran,
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antusias mencari jawaban, perhatian pada obyek yang diamati dan
menanyakan setiap Iangkah kegiatan
c) Ranah psikomotorik: menulis laporan hasil diskusi kelompok dengan
indikator yang dinilai yaitu: isi jawaban sesuai pertanyaan, jawaban
lengkap sesuai butir pertanyaan, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
2.1.8

Pendidikan Karakter

2.1.8.1 Pengertian Pendidikan Karakter
Menurut Fitri (2012: 21) Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk
membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar
dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya
dalam kehidupan sehari-hari.
2.1.8.2 Tujuan Pendidikan Karakter
Fitri (2012: 22) tujuan pendidikan karakter adalah membimbing dan
memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif (baik). Tujuan pendidikan
karakter yang harus dipahami oleh guru meiputi tujuan khusus pembelajaran dan
tujuan berjenjang (tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan
kurikuler dan tujuan umum pembelajaran). Tujuan pendidikan nasional adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan institusional atau kelembagaan adalah
membentuk pribadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta mampu
menguasai imlu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pembelajaran disesuaikan
dengan Kompetensi Dasar (KD).
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2.1.8.3 Strategi Implementasi Pendidikan Karakter
Strategi implementasi pendidikan karakter: 1) pengintegrasi nilai dan
etika pada setiap mata pelajaran, 2) internalisasi nilai positif yang ditanamkan
oleh semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, dan orang tua), 3) pembiasaan
dan latihan ( senyum, salam, sapa), 4) pemberian contoh/ teladan, 5) penciptaan
suasana karakter di sekolah, 6) pembudayaan (Fitri, 2012: 45).
2.1.8.4 Prinsip Pembelajaran Karakter
a. berkelanjutan: pendidikan karakter bangsa merupakan prosen panjang, dari
pedidikan dasar sampai kuliah
b. Melalui semua mata pelajaran; pengembangan nilai-nilai dan budaya karakter
melalui semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakulikuler.
c. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; aktivitas belajar dapat digunakan
untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan
psikomotor. (Fitri, 2012: 32).
Proses

pendidikan

dilakukan

peserta

didik

secara

aktif

dan

menyenangkan; proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan
oleh peserta didik bukan guru, guru menerapkan prinsip tut wuri handayani.
2.1.8.5 Pendidikan karakter berbasis kelas.
Menurut Setiawan (2013: 57) dalam jurnal yang berjudul PERAN
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN
MORAL disebutkan desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini
berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam
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kelas. Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional komunitas kelas
dalam konteks pembelajaran. Relasi guru-pembelajar bukan monolog, melainkan
dialog dengan banyak arah sebab komunitas kelas terdiri dari guru dan siswa yang
sama-sama berinteraksi dengan materi. Memberikan pemahaman dan pengertian
akan keutamaan yang benar terjadi dalam konteks pengajaran ini, termasuk di
dalamnya pula adalah ranah noninstruksional, seperti manajemen kelas, konsensus
kelas, dan lain-lain, yang membantu terciptanya suasana belajar yang nyaman.
2.1.9

Pembelajaran IPS

2.1.9.1 Hakikat IPS
Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari
mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial
lainnya. Mulyono (dalam Tanen, 2010: 1.8) memberi batasan IPS bahwa IPS
sebagai pendekatan interdisipliner (Inter-disciplinary approach) dari pelajaran
ilmu-ilmu sosial. Menurut Nasution (dalam Dakir dkk, 2005:6) IPS merupakan
suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada
pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisiknya maupun dalam
lingkungan sosial yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti
geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik dan psikologi.
Sedangkan Dakir dkk (2005:7) berpendapat bahwa IPS adalah bidang studi yang
mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat
dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan.
IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan
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dengan isu sosial. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.
(Gunawan, 2011:39). Menurut Prof. Nu’man (dalam Sapriya, 2012:8) IPS adalah
istilah penegasan dan akibat dari istilah IPS-IPA saja agar bisa dibedakan dengan
pendidikan pada tingkat universitas. Sedangkan menurut Trianto (2007: 124) Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu
sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politi, hukum dan budaya.
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan
bahwa IPS merupakan suatu bidang studi yang mengkaji berbagai ilmu sosial
yang didalamnya mempelajari tentang gejala dan masalah sosial masyarakat.
2.1.9.2 Tujuan Pembelajaran IPS
Menurut Trianto (2007:128) tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial
yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan
segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang
terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa
masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran
IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai
berikut:
a) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya,
melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
b) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode
yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk
memecahkan masalah-masalah sosial.
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c) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat
keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat.
d) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah masalah sosial, serta mampu
membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang
tepat.
e) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri
sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun
masyarakat.
2.1.9.3 Pembelajaran IPS di SD
Menurut Gunawan (2011: 38) Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di
SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 6-12 tahun. Anak dalam
kelompok usia tersebut berada dalam perkembangan kemampuan intelektual/
kognitifnya pada tingkatan konkret operasional. Yang mereka pedulikan adalah
sekarang (konkret), dan bukan masa depan yang belum mereka pahami (abstrak).
Padahal bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak.
IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan
dengan isu sosial. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.
Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara
Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta
damai.
2.1.9.4 Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS
Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek:
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a) manusia, tempat, dan lingkungan;
b) waktu, keberlanjutan, dan perubahan;
c) sistem sosial dan budaya;
d) perilaku ekonomi dan kesejahteraan; dan
e) IPS sebagai Pendidikan Global (global education), yakni: mendidik siswa akan
kebhinekaan bangsa, buudaya, dan peradaban di dunia; menanamkan kesadaran
ketergantungan antarbangsa; menanamkan kesadaran semakin terbukanya
komunikasi dan transportasi antarbangsa di dunia; mengurangi kemiskinan,
kebodohan dan perusakan lingkungan (Gunawan, 2011: 39).
2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif
2.1.10.1

Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends (dalam
Suprijono, 2013: 46) model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan
digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam
kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
Sedangkan menurut H.Karli dan Yuliariatiningsih (dalam Hamdani, 2011:
165) menyatakan bahwa metode pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi
belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam
bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur
dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. Keberhasilan kerja sangat
dipengaruhi keterlibatan siswa setiap anggota kelompok itu sendiri.
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Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif
agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, yaitu sebagai berikut:
1) Para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok harus merasa bahwa
mereka adalah bagian dari sebuah tim, dan mempunyai tujuan bersama yang
harus dicapai.
2) Para siswa tergabung dalam suatu kelompok dan harus merasa bahwa
masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan berhasil tidaknya
kelompok itu menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh anggota
kelompok.
3) Untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa yang tegabung dalam
kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah
yang dihadapi.
Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:
1) Siswa dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka hidup
sepenanggungan bersama.
2) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti
miliknya sendiri.
3) Siswa harus melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki
tujuan yang sama.
4) Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara
kelompoknya.
5) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang
juga akan dikenalkan untuk semua anggota kelompok.
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6) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk
belajar bersama selama proses belajarnya.
7) Siswa akan diminta untuk mempertanggungjawabkan secara individual
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. (Hamdani, 2011:165)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
merupakan suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada kerja sama
kelompok. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh kerjasama setiap anggota
kelompok yang ada di dalamnya.
2.1.10.2 Macam-macam Model Pembelajaran Kooperatif
1) Jigsaw
Model pembelajaran yang menitik beratkan pada kerja kelompok dalm
bentuk kelompok kecil. Dalam model pembelajaran ini, siswa memiliki banyak
kesempatan untuk mengemukakan pendapat

dan mengolah informasi yang

didapat dan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi.
Langkah-langkah: 1) guru merencanakan pembelajaran yang akan
menghubungkan beberapa konsep dalam satu rentang waktu bersamaan; 2)
menyiapakan handout materi pelajaran; 3) guru menyiapkan kuis; 4) membagi
kelas kedalam tga kelompok; 5) setiap kelompok mendalami materi; 6) setiap
kelompok yang ahli mengenali konsep ke-1 bergabung dengan ahli konsep ke-1
dari

kelompok lain; 7) siswa kembali ke kelommpok, menyampaikan hasil

diskusi kelompok; 8) guru mengukur hasi belajar siswa dengan tes.
2) Numbered Head Together (NHT)
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Model NHT mengacu pada belajar kelompok siswa, masing-masing
anggota memiliki bagian tugas dengan nomor yang berbeda. Langkah-langkahnya
1) siswa dibagi dalam kelompok (tiap siswa dalam kelompok mendapat nomor);
2) guru meberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya; 3)
kelompk mendiskusikan jawaban yang benar; 4) guru memanggil salah satu
nomor siswa untuk menjelaskan hasil kerja sama mereka; 5) tanggapan dengan
teman yang laihn, kemudian guru menunjuk nomor lain; 6) eksimpulan.
3) Student Facilitator and Explaining
Model ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang
menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk memengaruhi pola
interaksi peserta didik dan memiliki tujuan untuk memingkatkan penguasaan
materi. Langkah-langkahnya: 1) guru menyampaiakn materi dan kompetensi yang
ingin dicapai; 2) guru mendemonstrasikan/ menyajikan garis-garis besar materi
pembelajaran; 3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan
kepada siswa lainnya; 4) guru menyimpulkan ide/pendapat siswa; 5) guru
menerangkan semua materi yang disajikan saat ini; 6) penutup.
4) Talking stick
Strategi model pemebelajaran ini menggunakan bantuan tongkat, siapa
yang

memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru. Langkah-

langkahnya: 1) guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen; 2) guru
menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok; 3) guru menggil ketuaketua untuk satu materi tugas; 4) masing-masing kelompok membahas materi
yang sudah ada; 5) setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan
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hasil pemebahasan diskusi kelompok; 6) guru meberikan penjelasan singkat
sekaligus kesimpulan; 7) evaluasi; 8) penutup.
5)

Team Assisted Individualization (TAI)
TAI memiliki dasar pemikiran yaitu untuk mengadaptasi pembelajaran

terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian
prestasi siswa. langkah-langkahnya: 1) placement test; 2) teams; 3) teaching
group; 4) student creative; 5) team study; 6) fact test; 7) team score and team
recognition; 8) whole-class units.
6)

Team Games Tournament (TGT)
Pembelajaran model TGT adalah salah satu tipe/ model yang mudah

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status,
meibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan
dan reinforcement. Langkah-langkahnya: 1) penyajian kelas (class presentations);
2) belajar dalan kelompok (teams); 3) permainan (games); 4) pertandingan atau
lomba (tournament); 5) penghargaan kelompok (team recognition).
7) Problem solving (pemecahan masalah)
Problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan
pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti
dengan penguatan keterampilan. Langkah-langkah: 1) masalah sudah ada dan
materi diberikan; 2) siswa diberi masalah sebagai pemecahan/ diskusi, kerja
kelompok; 3) masalah tidak dicari; 4) siswa ditugaskan mengevaluasi dan bukan
grapping seperti pada problem based learning; 5) siswa memberikan kesimpulan
dari jawaban yang diberikan sebagai hasil akhir; 6) penerapan pemecahan masalah
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yang dihadapi sekaligus berlaku sebagai pengujian kebenaran pemecahan tersebut
untuk dapat sampai kepada kesimpulan.
Dari beberapa jenis-jenis model pembelajaran tersebut, peneliti memilih
menetapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI).
2.1.10.3 Model Pembelajaran Team Assisted Individualizstion (TAI)
2.1.10.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)
Menurut Robert Slavin (dalam Huda, 2013: 200), Team Assisted
Individualization (TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha
mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara
akademik. Pengembangan TAI dapat mendukung praktik-praktik ruang kelas,
seperti pengelompokan siswa, pengelompokan kemampuan di dalam kelas,
pengajaran terprogram, dan pengajaran berbasis komputer. Menurut Suyitno
(dalam Shoimin, 2014: 200) Team Assisted Individualization (TAI) memiliki
dasar pemikiran yaitu untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan
individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa.
Dalam model pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok
kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian
bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Dengan pembelajaran
kelompok, diharapkan para siswa dapat meningktakan pikiran kritisnya, kreatif,
dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi.
2.1.10.3.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Team Assisted Individualization
(TAI)
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Menurut Shoimin (2014: 200) model pembelajaran tipe TAI memiliki 8
tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) Placement Test; (2) Teams; (3)
Teaching Group; (4) Student Creative; (5) Team Study; (6) Fact Test; (7) Team
Score and Team Recognition; (8) Whole-Class Unit (Shoimin, 2014: 200). Berikut
penjelasannya satu per satu.
(1) Placement test, guru memberikan tes awal (pre-test) kepada siswa. Cara ini
bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai harian atau nilai pada bab
sebelumnya yang diperoleh siswa sehingga guru dapat mengetahui kekurangan
siswa pada bidang tertentu.
(2) Team, pada tahap ini guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat
heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa.
(3) Teaching group, guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian
tugas.
(4) Student creative, guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa
keberhasilan

setiap

siswa

(individu)

ditentukan

oleh

keberhasilan

kelompoknya.
(5) Team study, siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS
yang diberikan dalam kelompoknya. Guru juga memberikan bantuan secara
individual kepada siswa yang membutuhkan, dengan dibantu siswa-siswa yang
memiliki kemampuan akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang
berperan sebagai peer tutoring (tutor sebaya).
(6) Fact test, guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh
siswa, misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya.

60

(7) Team score and team recognition, guru memberikan skor pada hasil kerja
kelompok dan memberikan “gelar” penghargaan terhadap kelompok yang
berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil
dalam menyelesaikan tugas. Misalnya dengan menyebut mereka sebagai
“kelompok OK”,”kelompok LUAR BIASA”, dan sebagainya.
(8) Whole-class units, guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan
strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa di kelasnya.
2.1.10.3.3 Kelebihan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)
Kelebihan dari model pembelajaran TAI menurut Shoimin (2014: 202)
adalah sebagai berikut:
a) Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya.
b) Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya.
c) Adanya

tanggung

jawab

dalam

kelompok

dalam

menyelesaikan

permasalahannya.
d) Mengurangi kecemasan (reduction of anxiety)
e) Menghilangkan perasaan “terisolasi” dan panik.
f) Menggantikan bentuk persaingan (competition) dengan saling kerja sama
(cooperation).
g) Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar.
h) Mereka dapat berdiskusi (discuss), berdebat (debate), atau menyampaikan
gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar memahaminya.
i) Mereka memiliki rasa peduli (care), rasa tanggung jawab (take responsibility)
terhadap teman lain dalam proses belajarnya.
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j) Mereka dapat belajar menghargai (learn to appreciate) perbedaan etnik
(ethnicity), perbedaan tingkat kemampuan (performance level), dan cacat
fisik (disability).
2.1.10.3.4 Kekurangan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization
(TAI)
Kekurangan dari model pembelajaran TAI adalah sebagai berikut: a) tidak
ada

persaingan

antarkelompok;

b)

siswa

yang

lemah

dimungkinkan

menggantungkan pada siswa yang pandai; c) terhambatnya cara berpikir siswa
yang mempunyai kemampuan lebih terhadap siswa yang kurang; d) memerlukan
periode lama; e) sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya
dicapai siswa; f) bila kerja sama tidak dapat dilakukan dengan baik, yang akan
bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan yang aktif saja; g) siswa yang
pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh ditentukan oleh prestasi
atau pencapaian kelompok Shoimin (2014: 203).
Dari

beberapa

kekurangan

model

pembelajaran

Team

Assisted

Individualization (TAI) tersebut, dapat dipecahkan yaitu dengan upaya
pemberdayaan teman sejawat. Guru memberikan pengertian pada siswa bahwa
keberhasilan setiap individu ditentukan oleh kelompok. Dalam suatu kelompok,
siswa yang mempunyai kemampuan lebih harus membantu siswa yang kurang.
Setiap siswa juga dituntut untuk memahami materi pelajaran yang ada, sehingga
setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk memahaminya dan tidak ada siswa
yang menggantungkan siswa lain. Dengan upaya tersebut, kekurangan yang ada
dalam model Team Assisted Individualization (TAI) dapat teratasi.
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2.1.11 Media Pembelajaran
2.1.11.1 Pengertian Media
Menurut Hamdani (2011: 243) media adalah komponen sumber belajar
atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa,
yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Djamarah dan Zain (2006: 121)
berpendapat bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai
penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Heinich (dalam Susilana dan
Riyana, 2013: 6) media merupakan alat saluran komunikasi. Gerlach dan Ely
(dalam Hamdani, 2011:72-73) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara
garis besar, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun
kondisi agar siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media
merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
2.1.11.2 Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 196) media pembelajaran adalah alat/
wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu
penyampaian pesan pembelajaran. Rossi dan Breidle (dalam Sanjaya, 2006:163)
juga berpendapat bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang
dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku,
koran, majalah, dan sebagainya. Pendapat lain dikemukakan oleh Winataputra

63

(2007: 5.4) media pembelajaran merupakan wahana dari pesan/ informasi yang
yang oleh sumber pesan (guru) ingin diteruskan kepada penerima pesan (siswa).
Dari

pendapat

beberapa

ahli

dapat

disimpulkan

bahwa

media

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan untuk
membantu proses belajar siswa.
2.1.11.3 Manfaat Media Pembelajaran
Manfaat

dari

media

pembelajaran

adalah

sebagai

berikut:

a)

menyeragamkan penyampaian materi, b) pembelajaran lebih jelas dan menarik; c)
proses pembelajaran lebih interaksi; d) efisiensi waktu dan tenaga; e)
meningkatkan kualitas hasil belajar; f) belajar dapat dilakukan kapan saja dan di
mana saja; g) menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi
belajar; dan h) meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.
(Aqib, 2013: 51)
2.1.12 Media Grafis
2.1.12.1 Pengertian Media Grafis
Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan
melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol/ gambar. Grafis
biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan
mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang (Susilana dan
Riyana, 2013:14). Sedangkan menurut Sudjana dan Rivai (2010: 68)
mendefinisikan media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan
gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata,
dan gambar-gambar. Media grafis sangat memadai untuk menyampaikan
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informasi dalam bentuk rangkuman yang didapatkan; penyajian hubungan
informasi kuantitatif, seperti pada grafik; dan gambaran hubungan-hubungan.
Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media grafis
merupakan media yang menyajikan kata-kata, kalimat, angka, simbol/gambar
yang bertujuan untuk memperjelas suatu gagasan yang ditampilkan secara
menarik agar mudah untuk dipahami.
2.1.12.2 Jenis-jenis Media Grafis
1) Bagan
Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 27) bagan didefinisikan sebagai
kombinasi antara media garafis, gambar dan foto yang dirancang untuk
memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan.
Kegunaan bagan untuk menunjukkan hubungan, keterkaitan, perbandingan,
jumlah yang relatif, perkembangan tertentu, proses tertentu mengklasifikasikan
dan pengorganisasian (Daryanto, 2013: 119).
Jenis-jenis bagan: a) bagan pohon; b) bagan alir; dan c) bagan arus. Cara
menggunakan bagan dalam pembelajaran: a) pemilihan bagan; b) mempersiapkan
ruang kelas; c) mempersiapkan siswa; d) mempersiapkan pertanyaan dan
penugasan yang mengaktifkan siswa; dan e) penggunaan saat pembelajaran
berlangsung (Susilana dan Riyana, 2013: 184).
2) Grafik
Gambar

yang

sederhana

yang

banyak

sedikitnya

merupakan

penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan
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mudah dimengerti. Dengan mengalihkan data angka-angka ke dalam sebuah
grafik, arti dari angka-angka tersebut menjadi jelas. (Munadi, 2013: 89-91P).

3) Kartun
Suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk
menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap
orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu (Sadiman dkk, 2010: 45)
4) Komik
Bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu
cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk
memberikan hiburan kepada pembaca (Sudjana dan Rivai, 2010: 64).
5) Poster
Salah satu kekuatan yang tampak pada media grafis sebagai media
penyampai pesan yaitu poster. Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap dan
tata nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu. (Daryanto, 2013:
119-132)
6) Gambar
Gambar merupakan media yang penting dan mudah didapat. Gambar
dapat mengganti kata verbal, mengkonkritkan yang abstrak, dan mengatasi
pengamatan manusia. Gambar membuat orang dapat menangkap ide atau
informasi yang terkandung di dalamnya dengan jelas, lebih jelas daripada yang
diungkapkan oleh kata-kata. (Munadi, 2013: 89)
7) Foto
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Salah satu media pembelajaran yang cukup populer dan sudah lama
digunakan dalam pembelajaran. Hal ini karena foto cukup praktis, sederhana,
mudah digunakan tidak membutuhkan alat proyeksi dan tidak membutuhkan
peralatan tambahan. (Susilana dan Riyana, 2013:192)
Dari ketujuh jenis media grafis tersebut, peneliti memilih untuk
menggunakan media grafis berupa bagan dan gambar. Sebagai media yang baik,
bagan memilki kriteria: 1) dapat dimengerti anak, 2) sederhana dan lugas, tidak
rumit dan berbelit-belit, 3) diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap
termasa, juga tidak kehilangan daya tarik. Sedangkan kelebihan gambar: 1)
sifatnya konkret; gambar lebih realistis; 2) gambar dapat mengatasi batasan ruang
dan waktu; 3) gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan (Hamdani, 2011:
250-152).
2.1.12.3 Hubungan Kerucut Edgar Dale dengan Media Pembelajaran
Menurut Munadi (2013: 18) salah satu gambaran yang paling banyak
dijadikan acuan sebagai landasan teoritis pemanfaatan media dalam proses
pembelajaran adalah Dale’s Cone of Experience (Kerucut Pengalaman Dale).
Dalam usaha memanfaatkan media dalam proses pembelajaran, Edgar Dale
mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit ke
yang paling abstrak. Tingkat pengalaman dalam kerucut tersebut berdasarkan
seberapa banyak indera yang terlibat di dalamnya. Kerucut pengalaman Dale
digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale (Arsyad, 2014: 14)

Kerucut ini menggambarkan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki
cara belajar yang berkualitas apabila ia telah mampu memaknai simbol-simbol
abstrak, karena cara belajar demikian itu memiliki pengertian atau wawasan yang
tertinggi (high insight). Untuk menuju kepada high insight, tentu melalui fase dan
tahapan-tahapan perantara terlebih dahulu. Dalam pembelajaran menggunakan
media grafis pengetahuan yang diperoleh siswa melalui melihat dan mendengar
sebesar 50%.
2.1.13 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Model Team Assisted
Individualization (TAI) Berbantuan Media Grafis
Model pembelajaran TAI dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme,
teori perkembangan kognitif Piaget, dan teori pembelajaran sosial Vygotsky.
2.1.13.1 Teori Konstruktivisme
Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam
psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di
dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan
memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka
sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi
mereka sendiri untuk belajar (Nur dalam Trianto 2011: 28).
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Konstruktivisme menekankan pada belajar autentik, bukan artifisial.
Belajar autentik adalah proses interaksi seseorang dengan objek yang dipelajari
secara nyata. Belajar bukan sekedar mempelajari teks-teks (tekstual), terpenting
ialah bagaimana menghubungkan teks itu dengan kondisi nyata atau kontekstual
(Suprijono, 2012: 39).
Penerapan model Team Asssited Individualization berbantuan media
grafis didukung oleh teori konstruktivisme. Guru tidak sekedar memberikan
pengetahuan. Tetapi siswa membangun pengtahuannya sendiri. Guru tidak secara
langsung menjelaskan tetapi emnggali pengetahuan siswa terlebih dahulu dengan
melontarkan pertanyaan kepada siswa untuk membangun pengetahuan siswa.
2.1.13.2 Teori Piaget
Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang
perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif
membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalamanpengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Menurut teori Piaget, setiap individu
pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia
dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif yaitu: 1) sensorimotor;
2) praoperasional; 3) operasi konkret; dan 4) operasi formal.

Tabel 2.3
Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget

Tahap
Sensorimotor

Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama
Lahir sampai 2 Terbentuknya
konsep
“kepermanenan

69

objek” dan kemajuan gradual dari perilaku
reflektif ke perilaku yang mengarah kepada
tujuan.
Praoperasional 2 sampai 7 Perkembangan kemampuan menggunakan
tahun
simbol-simbol untuk menyatakan objekobjek dunia. Pemikiran masih egosentris
dan sentrasi.
Operasi
7 sampai 11 Perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir
Konkret
tahun
secara logis. Kemampuan-kemampuan baru
termasuk penggunaan operasi-operasi yang
dapat dibalik. Pemikiran tidak lagi sentrasi
tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah
tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan.
Operasi
11
tahun Pemikiran abstrak dan murni simbolis
Formal
sampai
mungkin dilakukan. Masalah-masalah dapat
dewasa
dipecahkan
melalui
penggunaan
eksperimentasi sistematis.
tahun

(Trianto, 2011: 29)

Dari implikasi teori Piaget, jelaslah guru harus mampu menciptakan
keadaan pembelajar yang mampu untuk belajar sendiri. Artinya guru tidak
sepenuhnya mengajarkan suatu bahan ajar kepada pembelajar, tetapi guru dapat
membangun pembelajar yang mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar
(Trianto, 2007: 26)
Penerapan model Team Assisted Indivudualization (TAI) berbantuan
media grafis didukung oleh teori Piaget. Anak usia kelas IV termasuk pada tahap
operasional konkret. Guru tidak sepenuhnya mengajar. Akan tetapi siswa
dilibatkan secara aktif. Salah satun cara dengan diberikan pertanyaaan-pertanyaan
untuk memancing keaktifan siswa.

2.1.13.3 Teori Vygotsky
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Menurut Rifa’i dan Anni (2011:34) teori Vygotsky mengandung
pandangan bahwa pengtahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif.,
artinya pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan, yang
mencakup obyek, artifak, alat, buku dan komunitas tempat orang berinteraksi
dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi kognitif berasal dari
situasi sosial. Vygotsky mengemukaan ide tentang zone of proximal
developmental (ZPD). ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai
anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau
anak yang lebih mampu.
Implikasi dari pembelajaran dengan teori Vygotsky (dalam Rifai dan Anni
2011: 36) antara lain:
a)

Sebelum mengajar , seorang guru hendaknya dapat memahami ZPD (Zone of
proximal developmental) siswa batas bawah sehingga bermanfaat untuk
menyusun struktur materi pembelajaraannya.

b) Untuk mengembangkan pembelajaraan yang berkomunitas, seorang guru
harus memanfaatkan tutor sebaya di dalam kelas.
c)

Dalam pembelajaraan, seorang guru hendaknya menggunakan teknik
scaffolding dengan tujuan siswa dapat belajar atas inisiatifnya sendiri.
Pelaksanaan

pembelajaran

IPS

melalui

model

Team

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis didukung teori Vygotsky. Siswa
dihadapkan pada situasi yang sulit dan dalam pemecahannya dilakukan secara
berkelompok.
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2.1.14 Implikasi Model Pembelajaran Team Assisted Indivvidualization (TAI)

Berbantuan Media Grafis
Pembelajaran

IPS

dengan

model

pembelajaran

Team

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis di kelas dapat mengefektifkan
proses pembelajaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Siswa mengamati media grafis.
2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
3. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
(individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student creative).
4. Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri
dari 4-5 siswa (team).
5. Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
6. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
7. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang

dan

kelompok

yang

dipandang

kurang

berhasil

dalam

menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
8. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
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2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian oleh Budianti, dkk (2014) dengan judul Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sains pada Siswa Kelas IV SDN 3
Labuan Panimba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra tindakan
diperoleh daya serap siswa 53% dan ketuntasan belajar klasikal 42%, pada
tindakan siklus I diperoleh daya serap siswa 67% dan ketuntasan klasikal 71%
perolehan ini meningkat pada tindakan siklus II dengan perolehan daya serap
siswa mencapai 84% sedangkan ketuntasan belajar klasikal mencapai 84%. Hal
ini berarti pembelajaran pada siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan dengan nilai daya serap inividu minimal 65 dan ketuntasan
belajar klasikal sudah mencapai indikator keberhasilan minimal yaitu 80%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran
SAINS di kelas IV SDN No. 3 Labuan Panimba.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suarnovitarini (2012) dengan
judul Penerapan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi Siswa Kelas
XI IS 2 di SMA Negeri 1 Sukasada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
Terdapat peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari ketuntasan klasikal
siswa yang diperoleh pada siklus I sebesar 64,29%, dan pada siklus II sebesar
82,14%. Hasil belajar ini mengalami peningkatan sebanyak 17,85%. (2) rata-rata
respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran TAI tergolong positif yaitu
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sebesar 44,96. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran TAI
pada mata pelajaran TIK dapat meningkatkan hasil belajar dan mendapatkan
respon positif dari siswa.
Sementara itu, penelitian Nuryani dan Wijayanti (2013) dengan judul
Penerapan Model Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada
Submateri Fungsi dan Korespondensi Satu-Satu di Kelas VIII SMPIT Al-Uswah
Surabaya. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran termasuk tingkat kemampuan baik dengan skor
3,0; aktivitas siswa dalam pembelajaran paling banyak dilakukan adalah
mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru sebesar 24,81% dan aktivitas
yang paling sedikit dilakukan adalah perilaku siswa yang tidak relevan dengan
KBM sebesar 4,56%; hasil belajar siswa yang dilihat dari ketuntasan belajar siswa
adalah tidak tuntas yaitu sebesar 69,57 % sebanyak 6 siswa yang tidak tuntas dan
respon siswa terhadap proses pembelajaran adalah negatif yaitu sebesar 48,63 %
untuk respon siswa terhadap perangkat pembelajaran dan 57,89 % untuk respon
siswa terhadap kegiatan pembelajaran.
Setiawan, dkk (2014) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Teams Assisted Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Interaksi
Sosial dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Hidrolisis Kelas XI IPA Semester
Genap SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil penelitian
menunjukan

bahwa

penerapan

model

pembelajaran

Teams

Assisted

Individualization (TAI) dapat meningkatkan interaksi sosial dan prestasi belajar
siswa pada materi hidrolisis. Ketercapaian keberhasilan aspek interaksi sosial
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pada siklus I adalah 77,64%, sedangkan pada siklus II adalah 79,15%.
Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat pada aspek kognitif dan afektif. Pada
aspek kognitif, ketuntasan belajar siswa sebesar 75% pada siklus I, dan pada
siklus II mencapai 88,89%. Untuk aspek afektif, pada siklus I ketercapaian
indikator mencapai 81,25%, dan pada siklus II mencapai 83,45%.
Penelitian oleh Vitria, dkk (2014) dengan judul Penerapan Metode
Pembelajaran Kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) Dilengkapi
Handout untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Prestasi Belajar Siswa pada
Materi Larutan Penyangga Kelas XI IPA 4 SMAN 2 Karanganyar Tahun
Pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan
metode pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization

(TAI)

dilengkapi Handout dapat meningkatkan kualitas proses siswa pada materi larutan
penyangga. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan siklus I diperoleh presentase
keaktifan siswa sebesar 72,5% dan pada siklus II meningkat menjadi 82,3%.
Prestasi belajar kognitif pada siklus I diperoleh presentase sebesar 55,8% dan
pada siklus II meningkat menjadi 79,4%. Sedangkan prestasi belajar afektif pada
siklus I diperoleh presentase sebesar 76,2% dan pada siklus II meningkat menjadi
82,1%.
Penelitian Gillies, R. (2014) dengan judul “Cooperative Learning:
Developments in Research” menunjukkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif
siswa mendapat banyak keuntungan ketika mereka memiliki kesempatan untuk
berinteraksi dengan yang lain, mendengarkan apa yang orang lain katakan,
berbagi ide dan informasi, mengajukan pertanyaan, ide-ide, kritik terhadap orang
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lain, dan menggunakan informasi yang didapatkan untuk memecahkan masalah
secara bersama-sama.
Penelitian Gupta dan Pasrija (2012) yang berjudul “Cooperative
Learning: An Efficient Technique To Convert Students Into Active Learners in
Classrooms” menunjukkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif dapat
meningkatkan proses pembelajaran di kelas yang dapat mendorong rasa ingin
tahu, kreativitas dan imajinasi siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih
bermakna dan menyenangkan.
Metha (2014) dengan judul “Implementation of Cooperative Learning in
Science: A Developmental-cum-Experimental Study” menunjukkan bahwa
pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran
sains.
Beberapa penelitian di atas sebagai pendukung penelitian Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Team Assisted Individualization (TAI)
Berbantuan Media Grafis Pada Siswa Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.

2.3 KERANGKA BERPIKIR
Pembelajaran yang kebanyakan menggunakan metode ceramah dan
kurangnya penggunaan media pembelajaran saat guru menjelaskan materi
pelajaran, membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Siswa tidak tertarik untuk
memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Kurangnya minat siswa untuk
memperhatikan pelajaran mengurangi tingkat pemahaman siswa terhadap
pembelajaran IPS. Kurangnya pemahaman siswa mengakibatkan hasil belajar
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siswa tidak sesuai dengan harapan. Banyak siswa yang belum mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa yang
kurang tersebut, dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
IPS kelas IV SDN Tugurejo 01. Adapun kerangka berpikir penelitian tindakan
kelas ini disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:
KONDISI AWAL
Guru:
1. Guru dalam mengajar masih monoton dan kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran.
2. Guru kurang melibatkan siswa dalam proses KBM.
3. Guru sering menggunakan metode ceramah.
4. Guru kurang menggunakan media/ alat peraga dalam penyampaian materi.
Siswa:
1. Siswa kurang antusias dan kurang berminat dalam mengikuti pelajaran
2. Siswa gaduh saat proses pembelajaran berlangsung
3. Siswa kurang aktif dan cenderung pasif
4. Hasil belajar siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70.

PELAKSANAAN TINDAKAN
Penggunaan Model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis dalam
pembelajaran IPS:
1. Siswa mengamati media grafis.
2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
3. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa (individu) ditentukan oleh
keberhasilan kelompoknya (student creative).
4. Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa (team).
5. Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang diberikan dalam kelompoknya
(team study).
6. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, misalnya dengan memberikan
kuis dan sebagainya (fact test).
7. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra cemerlang dan kelompok yang
dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
8. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa
(whole-class units).

KONDISI AKHIR
Kualitas pembelajaran IPS meningkat dengan indikator keberhasilan:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model TAI berbantuan media grafis meningkat
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model TAI berbantuan media grafis meningkat
3. Hasil belajar siswa melalui model TAI berbantuan media grafis meningkat
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dirumuskan hipotesis
tindakan dalam penelitian ini sebgai berikut: “dengan menggunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
maka keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang diduga akan meningkat”.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas.

3.1.1

Pengertian Penelitian Tindakan Kelas
Carr dan Kemmis (dalam Suyadi, 2012:21) mendefinisikan PTK:

“action research is a form of seld-refective enquiry undertaken by
participants (teachers, students or principals, for example) in social
(including educational) situation in order to improve the retionality and
justice of their own social or educational practices, their understanding
of these practices, and the situation (and institution) in which the
practices are carried out.”
Dari

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PTK adalah

pencermatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya (guru,
peserta didik, kepala sekolah) dengan menggunakan metode refleksi diri dan
bertujuan untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek pembelajaran. dengan
kata lain, PTK adalah pencermatan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya
sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki profesinya sebagai
guru, sehingga hasil belajar peserta didik terus meningkat.
3.1.2

Karakteristik PTK
Saminanto (2010: 4) PTK mempunyai karakteristik sebagai berikut:
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1. Masalah yang diteliti adalah riil/ nyata yang dihadapi sehari-hari dalam kelas
yang menjadi kewenangan guru.
2. Berorientasi pada pemecahan masalah.
3. Berorientasi pada peningkatan kualitas.
4. Berbagai cara pengumpulan data dipergunakan, diantaranya dengan ibservasi,
tes, wawancara, kuisioner dan lain-lain.
5. Bersifat berulang.
6. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya.
3.1.3

Prinsip PTK
Hopkins (dalam Saminanto, 2010: 4) ada 6 prinsip PTK, yaitu:

1. Tidak mengganggu komitmennya sebagai guru.
2. Metode pengumpulan data harus tidak mengganggu proses pembelajaran.
3. Metode penelitian yang digunakan hendaknya yang dapat menjawab
hipotesis.
4. Masalah yang dipilih hendaknya masalah yang benar-benar emngganggu dan
guru berkomitmen untuk mengatasinya.
5. Guru harus konsisten dalam perbaikan dan meningkatkan kualitas
pembelajaran.
6. Cakupan permasalahan tidak dibatasi pada masalah pemebaljaran di kelas,
tetapi dapat diperluas pada tataran di luar kelas.
3.1.4

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas
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Penelitian ini mengacu pada tahapan penelitian tindakan kelas, langkahlangkahnya dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2)
pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (Arikunto dkk, 2008: 16).

Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan (Arikunto dkk, 2008:16)

3.1.4.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan peneliti menetapkan fokus peristiwa yang perlu
mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah
instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan
berlangsung (Arikunto dkk, 2008:75). Dalam tahap perencanaan meliputi:
1) Menelaah

materi

pembelajaran

IPS

dengan

model

Team

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis bersama kolaborator.
2) Menyusun perangkat pembelajaran IPS dengan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku pegangan guru dan buku pelajaran
siswa serta media pembelajaran berupa bagan.
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru mengajar
dan aktivitas siswa.
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3.1.4.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap
satu, yaitu bertindak di kelas (Suyadi, 2012: 62). Dalam penelitian tindakan kelas
ini

akan

dilakukan

pembelajaran

IPS

melalui

model

Team

Assisted

Individualization (TAI) berbantuan media grafis direncanakan dalam tiga siklus
yaitu siklus I, siklus II dan siklus III di mana tiap siklusnya akan dilaksanakan
satu kali pertemuan. Standar Kompetensi, Kompetnsi Dasar dan Indikator
pembelajaran dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.1
Perencanaan Siklus I, II dan III

Standar
Kompetensi
Kompetensi
Dasar
Indikator
Siklus
I
Indikator
Siklus
II

Indikator
Siklus
III

2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan
kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan
provinsi
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Menjelaskan pengertian koperasi
Menjelaskan tujuan dan manfaat koperasi
Menjelaskan arti dari lambang koperasi
Mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan jenis
usahanya, keanggotaannya dan tingkatannya.
2.2.5 Menyebutkan sumber modal koperasi
2.2.6 Menjelaskan bidang-bidang usaha koperasi
2.2.7 Memahami kelengkapan koperasi
2.2.8 Memahami hak dan kewajiban anggota koperasi
2.2.9 Menyebutkan berbagai jenis barang yang dijual di
koperasi
2.2.10 Menjelaskan pentingnya usaha bersama melalui
koperasi
2.2.11 Mengidentifikasi peran koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.2.12 Menyebutkan kelebihan dan kekurangan koperasi

3.1.4.3 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana
efektivitas kepemimpinan atas tindakan telah mncapai sasaran (Saminanto, 2010:
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12). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru
kelas untuk mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
melalui model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Selain itu observasi juga dilakukan untuk mengamati keterampilan guru dalam
menerapkan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis.
3.1.4.4 Refleksi
Menurut Suyadi (2012: 64) refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan
kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi
kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam siklus pertama dengan menelaah
kembali apa yang diamati dalam pembelajaran seperti keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa. Jika ditemukan permasalahan dalam pembelajaran,
kemudian bersama dengan kolaborator membuat perencanaan tindak lanjut untuk
siklus berikutnya.

3.2

PERENCANAAN TAHAPAN PENELITIAN
Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti merencanakan tiga siklus, di

mana masing-masing siklus satu kali pertemuan.
3.2.1
3.2.1.1

Perencanaan Siklus I
Perencanaan

a) Menyusun perangkat pemblajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Mata pelajaran

: IPS
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Standar Kompetensi

: 1. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/
kota dan propinsi.

Kompetensi Dasar

: 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator

: 1.1.1 Menjelaskan pengertian koperasi
1.1.2 Menjelaskan tujuan dan manfaat koperasi
1.1.3 Menjelaskan arti dari lambang koperasi
1.1.4 Mengelompokkan

jenis

koperasi

berdasarkan jenis usahanya, keanggotaannya dan
tingkatannya.
b) Menyiapkan media dan sumber belajar
c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas
siswa dan afektif siswa dalam pembelajaran menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.2.1.2

Pelaksanaan

1. Pra kegiatan (5 menit)
Salam, doa, absensi dan pengkondisian kelas
2. Kegiatan awal (10 menit)
a) Memberi motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk “tepuk
semangat”.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Apersepsi: Apakah di sekolah ada koperasi? (placement test)
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3. Kegiatan inti (70 menit)
a) Siswa mengamati media grafis.
b) Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
c) Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap
siswa (individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student
creative).
d) Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang
terdiri dari 4-5 siswa (team).
e) Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
f) Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
g) Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam
menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
h) Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
4. Kegiatan akhir (20 menit)
a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
b) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.
3.2.1.3

Pengamatan/ observasi
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Pengamatan dilaksanakan selama pembelajaran IPS menggunakan model
Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Kegiatan yang
diamati adalah sebagai berikut:
1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran selama pembelajaran IPS
menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis.
2. Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model
Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3. Afektif siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.2.1.4

Refleksi
Setelah pengamatan/ observasi, peneliti bersama kolaborator melakukan

refleksi terhadap pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Adapun kegiatan refleksi
meliputi:
a) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama.
b) Mengevaluasi proses dan hasil belajar pembelajaran siklus pertama.
c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama.
d) Merencanakan perbaikan untuk pelaksanaan pada siklus kedua.
3.2.2
3.2.2.1

Perencanaan Siklus II
Perencanaan
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a) Menyusun perangkat pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis, dengan memperbaiki
kekurangan yang ada pada siklus pertama.
Mata pelajaran

: IPS

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.

Indikator

: 1.1.5 Menyebutkan sumber modal koperasi
1.1.6 Menjelaskan bidang-bidang usaha koperasi
1.1.7 Memahami kelengkapan koperasi
1.1.8 Memahami hak dan kewajiban anggota
koperasi

b) Menyiapkan media dan sumber belajar
c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas
siswa dan afektif siswa dalam pembelajaran menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.2.2.2
1.

Pelaksanaan

Pra kegiatan (5 menit)
a) Salam
b) Doa
c) Absensi
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d) Pengkondisian kelas
2.

Kegiatan awal (10 menit)
a) Memberi motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk “tepuk
konsentrasi”.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Apersepsi: minggu kemarin, kalian sudah belajar tetang koperasi. Coba
siapa yang tahu pengertian koperasi? Apa tujuan koperasi? Apa saja
jenis-jenis koperasi? (placement test)

3.

Kegiatan inti (70 menit)
a) Siswa mengamati media grafis.
b) Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
c) Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap
siswa (individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student
creative).
d) Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang
terdiri dari 4-5 siswa (team).
e) Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
f) Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
g) Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam
menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
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h) Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
4.

Kegiatan akhir (20 menit)
a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
b) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.

3.2.2.3

Pengamatan/ observasi
Pengamatan dilaksanakan selama pembelajaran IPS menggunakan model

Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Kegiatan yang
diamati adalah sebagai berikut:
1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran selama pembelajaran IPS
menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis.
2. Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model
Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3. Afektif siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.2.2.4

Refleksi
Setelah pengamatan/ observasi, peneliti bersama kolaborator melakukan

refleksi terhadap pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Adapun kegiatan refleksi
meliputi:
a) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua.
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b) Mengevaluasi proses dan hasil belajar pembelajaran siklus kedua.
c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua.
d) Merencanakan perbaikan untuk pelaksanaan pada siklus ketiga.

3.2.3
3.2.3.1

Perencanaan Siklus III
Perencanaan

a) Menyusun perangkat pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis, dengan memperbaiki
kekurangan yang ada pada siklus kedua.
Mata pelajaran

: IPS

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.

Indikator

: 1.1.9 Menyebutkan berbagai jenis barang yang
dijual di koperasi
1.1.10 Menjelaskan pentingnya usaha bersama
melalui koperasi
1.1.11 Mengidentifikasi

peran

koperasi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dalam
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1.1.12 Menyebutkan kelebihan dan kekurangan
koperasi
b) Menyiapkan media dan sumber belajar
c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas
siswa dan afektif siswa dalam pembelajaran menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.2.3.2
1.

Pelaksanaan

Pra kegiatan (5 menit)
Salam, doa, absensi, dan pengkondisian kelas

2.

Kegiatan awal (10 menit)
a) Memberi motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk “tepuk
semangat”.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Apersepsi: Anak-anak dari manakah sumber modal koperasi? Apa saja
kelengkapan koperasi itu? (placement test)

3.

Kegiatan inti (70 menit)
a) Siswa mengamati media grafis.
b) Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
c) Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap
siswa (individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student
creative).
d) Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang
terdiri dari 4-5 siswa (team).
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e) Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
f) Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
g) Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam
menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
h) Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
4.

Kegiatan akhir (20 menit)
a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
b) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.

3.2.3.3

Pengamatan/ observasi
Pengamatan dilaksanakan selama pembelajaran IPS menggunakan model

Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Kegiatan yang
diamati adalah sebagai berikut:
1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran selama pembelajaran IPS
menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis.
2. Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model
Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
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3. Afektif siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.2.3.4

Refleksi
Setelah pengamatan/ observasi, peneliti bersama kolaborator melakukan

refleksi terhadap pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Adapun kegiatan refleksi
meliputi:
a) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga.
b) Mengevaluasi proses dan hasil belajar pembelajaran siklus ketiga.
c) Menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan.

3.3

SUBJEK PENELITIAN
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu guru dan siswa.

3.3.1

Guru

Nama

: Alfa Nur Octaviana

NIM

: 1401411418

Jabatan

: Peneliti

3.3.2

Siswa
Siswa kelas IV sebanyak 48 siswa yang terdiri dari 24 siswa perempuan

dan 24 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang.

3.4

TEMPAT PENELITIAN
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Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.

3.5

VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

1) Keterampilan guru kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang dalam muatan
pembelajaran IPS dengan model Team Assisted Individualization (TAI)
berbantuan media grafis.
2) Aktivitas siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang dalam muatan
pembelajaran IPS dengan model Team Assisted Individualization (TAI)
berbantuan media grafis.
3) Hasil belajar siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang dalam muatan
pembelajaran IPS dengan model Team Assisted Individualization (TAI)
berbantuan media grafis.

3.6

DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1

Jenis Data

3.6.1.1

Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data data yang berbentuk angka, atau data

kualitatif yang diangkakan (skoring) (Sugiyono, 2010: 23). Data kuantitatif dalam
penelitian ini berupa data peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan
pembelajaran mnggunakan model Team Assisted Individualization (TAI)
berbantuan media grafis.
3.6.1.2

Data Kualitatif

94

Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu
sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/ kejadian dan lainnya yang
dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata (Widoyoko, 2014: 18).
Data kualitatif dalam penelitian ini didapat dari hasil catatan lapangan, observasi
dan wawancara.
3.6.2

Sumber Data
Menurut Widoyoko (2014:29) data yang dibutuhkan dalam penelitian

dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber. Pengertian sumber data
dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber
data dari penelitian tindakan kelas ini yaitu:
3.6.2.1

Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi selama siklus pertama

sampai siklus ketiga, hasil lembar kerja siswa, tes evaluasi serta hasil wawancara
guru.
3.6.2.2

Guru
Sumber data guru berasal dari observasi keterampilan guru dalam

melakukan pembelajaran menggunakan model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan media grafis.
3.6.2.3

Data dokumen
Sumber data dokumen berupa data nilai belajar siswa, aktivitas siswa

serta keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
3.6.2.4

Catatan lapangan
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Sumber

catatan

lapangan

diperoleh

dari

catatan

kegiatan

dari

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran menggunakan
model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis. Catatan
lapangan digunakan untuk merekam semua yang nyata namun tidak direncanakan
terjadi pada proses pembelajaran.
3.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

teknik tes dan teknik non-tes.
3.6.3.1

Teknik Tes
Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang

harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugastugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu
aspek tertentu dari peserta tes (Poerwanti, 2008: 4.3). Dalam penelitian ini tes
digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS
menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)
berbantuan media grafis.
3.6.3.2

Teknik Non-tes
Teknik non-tes yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi
Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau
cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2011: 220). Dalam penelitian
ini, observasi dilakukan terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa selama
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proses pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan media grafis sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

2) Dokumentasi
Menurut Arikunto (2013: 201) dokumentasi artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa
Lembar Kerja Siswa (LKS), hasil evaluasi dan daftar nilai siswa. Selain itu, untuk
mendokumentasikan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam kegiatan
pembelajaran, dokumentasi yang digunakan berupa foto dan video. Dokumentasi
ini merupakan bukti konkret bahwa peneliti sudah melakukan penelitian dengan
menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis.
3) Wawancara
Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai
dengan yang diwawancarai (Djamarah, 2005: 258). Dalam penlitian ini,
wawancara dilakukan terhadap kolaborator yang tujuannya untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) menggunakan media grafis.
4) Catatan lapangan
Menurut Arikunto (2010:207) catatan lapangan berisi catatan guru selama
pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses
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pembelajaran, memperkuat data yang diperoleh dalam observasi sebagai masukan
guru dalam melakukan refleksi. Catatan lapangan berisi tentang proses
pembelajaran IPS melalui model Team Assisted Individualization (TAI)
berbantuan media grafis dari awal hingga akhir.

3.7

TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif.

3.7.1

Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar yang dianalisis menggunakan teknik

analisis deskriptif dengan menentukan mean, median, modus, nilai terendah, nilai
tertinggi dan ketuntasan belajar individual maupun klasikal yang ditampilkan
dalam bentuk persentase. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
a. Data hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan rumus:
(skala 0-100)
B = banyaknya butir y ang dijawab benar
N = adalah banyaknya butir soal (Poerwanti dkk, 2008: 6.3)
b. Ketuntasan klasikal belajar siswa
Menurut Djamarah dan Zain (2006: 107) keberhasilan proses mengajar itu
dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah
sebagai berikut.
a) Istimewa/ maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat
dikuasai oleh siswa.
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b) Baik sekali/ optimal apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan pelajaran
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.
c) Baik/ minimal apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 75%
saja dikuasai oleh siswa.
d) Kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh
siswa.
Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%)

Tingkat keberhasilan

Kualifikasi

>90%

Istimewa

76% - 99%

Baik sekali

60% - 75%

Baik

<60%

Kurang
(Djamarah dan Zain, 2006: 107)

Berdasarkan tingkatan keberhasilan tersebut, Djamarah dan Zain (2006:
108) menyebutkan bahwa:
a)

apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar atau
mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan maksimal, maka
proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang
baru;

b) apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar
mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (di bawah taraf minimal), maka
proses belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan (remedial).
Ketuntasan klasikal belajar siswa dapat dianalisis dengan rumus:
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(Aqib, 2010: 41)

Tabel 3.3
Kriteria Ketuntasan Belajar

Kriteria Ketuntasan

Kriteria Ketuntasan

Individual

Klasikal

≥ 70

≥ 75 %

< 70

< 75 %

Kualifikasi

Tuntas
Tidak Tuntas

(sumber: KKM mata pelajaran IPS kelas IV SDN Tugurejo 01)
Kriteria ketuntasan individu dapat diperoleh dengan langkah-langkah
menurut Arikunto (2007: 294-295) berikut.
a. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan nilai terendah.
b. Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah dari nilai
paling tinggi.
c. Menentukan banyaknya kelas. K (banyaknya kelas) = 1+(3,3) log n
i (lebar kelas) = R:k
d. Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya kelas
interval.
e. Memasukkan setiap nilai ke dalam kelas interval.
Kriteria nilai tuntas yang digunakan ialah sangat baik, baik, dan cukup.
Untuk menentukan interval dalam distribusi frekuensi ialah sebagai berikut.
a. Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 70
b. Rentang nilai:
R = nilai tertinggi-nilai terendah

100

= 100-70 = 30
c. Banyaknya kelas:
K = 3, karena menggunakan 3 kriteria ketuntasan.
i =

=

= 10
Tabel 3.4
Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar

Skor

Kriteria

Kualifikasi

90 – 100

SB

Tuntas

80 – 89

B

Tuntas

70 – 79

C

Tuntas

<70

K

Tidak Tuntas

c. Menentukan Mean (rerata) kelas

̅
̅

atau

̅

(Awaluddin dkk, 2008: 2.5)

= rerata hitung

𝛴X

= jumlah semua data

X

= nilai tengah

n

= jumlah seluruh siswa

f

= frekuensi kelas

d. Menghitung median
(

) (Sugiyono, 2010: 53)

Md

= Median

b

= Batas bawah, dimana median akan terletak

n

= Banyak data/ jumlah sampel

p

= Panjang interval kelas

F

= Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median

f

= Frekuensi kelas median
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3.7.2

Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas

siswa, catatan lapangan, dan wawancara dalam pembelajaran IPS menggunakan
model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis.
Poerwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh instrumen
untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10
butir.Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah adalah 10 dan
skor tertinggi adalah 50.Dengan demikian mediannya adalah (10 + 50)/2 yaitu
sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk tidak
berminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 – 50 sangat
berminat.dari contoh tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu:
1) Menentukan skor maksimal dan skor minimal
2) Menentukan median
(Poerwanti, 2008:6.9)
3) Menentukan jarak interval
()

(Widoyoko, 2014: 110)

4) Membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup dan
kurang)
Tabel 3.5
Kriteria Tingkat Keberhasilan

Tingkat Keberhasilan

Jumlah Skor

Kualifikasi

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

Sangat Baik (SB)

Berhasil

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

Baik (B)

Berhasil

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

Cukup (C)

Tidak Berhasil

k s/d(k+i)

Kurang (K)

Tidak Berhasil
(Widoyoko, 2014: 123)

Tabel 3.6
Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru

Tingkat
Rumus

Jumlah skor

Pencapaian

Kualifikasi

keberhasilan
pembelajaran

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

26,01 s/d 32,00

81,28% s/d 100%

Sangat baik (SB)

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

20,01 s/d 26,00

62,53% s/d 81,25% Baik (B)

Berhasil

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

14,01 s/d 20,00

43,78% s/d 62,5%

Tidak Berhasil

k s/d(k+i)

8,00 s/d 14,00

25,00% s/d 43,75% Kurang (K)

Cukup (C)

Berhasil

Tidak Berhasil

(Widoyoko, 2014: 123)
Tabel 3.7
Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa

Tingkat
Rumus

Jumlah skor

Pencapaian

Kualifikasi

keberhasilan
pembelajaran

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

26,01 s/d 32,00

81,28% s/d 100%

Sangat baik (SB)

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

20,01 s/d 26,00

62,53% s/d 81,25% Baik (B)

Berhasil

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

14,01 s/d 20,00

43,78% s/d 62,5%

Tidak Berhasil

k s/d(k+i)

8,00 s/d 14,00

25,00% s/d 43,75% Kurang (K)

Cukup (C)

Berhasil

Tidak Berhasil

(Widoyoko, 2014: 123)
Klasifikasi kriteria skor untuk setiap indikator keterampilan guru
maupun aktivitas siswa adalah sebagi berikut:
Tabel 3.8
Kriteria Ketuntasan Indikator Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
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Tingkat keberhasilan

Rumus

Jumlah skor

Kualifikasi

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

3,26 s/d 4,00

Sangat baik (SB)

Berhasil

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

2,51 s/d 3,25

Baik (B)

Berhasil

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

1,76 s/d 2,50

Cukup (C)

Tidak Berhasil

k s/d(k+i)

1,00 s/d 1,75

Kurang (K)

Tidak Berhasil

pembelajaran

(Widoyoko, 2014: 123)
Tabel 3.9
Kriteria Ketuntasan Afektif Siswa

Tingkat keberhasilan

Rumus

Jumlah skor

Kualifikasi

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

13,01 s/d 16,00

Sangat baik (SB)

Berhasil

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

10,01 s/d 13,00

Baik (B)

Berhasil

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

7,01 s/d 10,00

Cukup (C)

Tidak Berhasil

k s/d(k+i)

4,00 s/d 7,00

Kurang (K)

Tidak Berhasil

pembelajaran

(Widoyoko, 2014: 123)
Tabel 3.10
Kriteria Ketuntasan Ketrampilan Menulis Hasil Diskusi Kelompok

Tingkat keberhasilan

Rumus

Jumlah skor

Kualifikasi

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

9,76 s/d 12,00

Sangat baik (SB)

Berhasil

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

7,51 s/d 9,75

Baik (B)

Berhasil

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

5,26 s/d 7,50

Cukup (C)

Tidak Berhasil

k s/d(k+i)

3,00 s/d 5,25

Kurang (K)

Tidak Berhasil

pembelajaran

(Widoyoko, 2014: 123)

3.8

INDIKATOR KEBERHASILAN
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Model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang, dengan indikator:
1) Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis akan meningkat
dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 20,01 s/d 26,00.
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan media grafis akan meningkat dengan
kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 20,01 s/d 26,00.
3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis akan meningkat
dengan ketuntasan individual sebesar ≥ 70 dan ketuntasan klasikal sebesar ≥
75%.

BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN
Dari hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang pada pembelajaran IPS
melalui model Team Assited Individualization (TAI) berbantuan media grafis
diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Model Team Assited Individualization (TAI) berbantuan media grafis dapat
meningkatkan keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan keterampilan guru pada tiap siklusnya. Pada siklus I keterampilan
guru memperoleh skor 21 dengan kriteria baik, pada siklus II mengalami
peningkatan skor yaitu 25 dengan kriteria baik dan meningkat lagi pada siklus
III mencapai 30 dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian keterampilan
guru telah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan sebelumnya yaitu
sekurang-kurangnya baik dengan skor 20,01 s/d 26,00.
2. Model Team Assited Individualization (TAI) berbantuan media grafis dapat
meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan
aktivitas siswa pada tiap siklusnya. Siklus I memperoleh rata-rata skor 22,48
dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II sebesar 27,47 dengan kriteria
sangat baik dan pada siklus III mencapai 28,79 dengan kriteria sangat baik.
Dengan demikian aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang
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ditetapkan sebelumnya yaitu sekurang-kurangnya baik dengan skor 20,01 s/d
26,00.
3. Model Team Assited Individualization (TAI) berbantuan media grafis dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari data pra siklus dengan
nilai rata-rata 62,5 dengan ketuntasan klasikal sebesar 25%. Pada siklus I
diperoleh nilai rata-rata 62,7 dengan ketuntasan klasikal 35,42%, meningkat
pada siklus II rata-rata yang diperoleh 71,2 dengan ketuntasan klasikal 62,79%
dan siklus III 80,7 dengan ketuntasan klasikal sebesar 81,25%. Dengan
demikian hasil belajar siswa sudah mencapai target dari indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu dengan ketuntasan individual sebesar ≥
70 dan ketuntasan klasikal sebesar ≥ 75%. Afektif siswa siklus I memperoleh
skor 9,54 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 10,26 dengan
kriteria baik dan siklus III memperoleh skor 12,70 dengan kriteria baik.
Psikomotor siswa siklus I meperoleh skor 7,38 dengan kriteria cukup, siklus II
memperoleh skor 7,63 dengan kriteria baik dan siklus III memperoleh skor
9,75 dengan kriteria baik.

5.2 SARAN
Hasil penelitian ini diharapkkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD. Saran yang dapat disampaikan
oleh peneliti sebagai berikut:
1. Bagi siswa
Dalam pembelajaran IPS melalui model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan media grafis bagi siswa yang sudah mencapai ketuntasan

199

belajar, agar hasil belajarnya dapat dipertahankan dan meningkat. Bagi siswa yang
belum mencapai ketuntasan belajar, hendaknya lebih giat lagi untuk belajar
dengan cara mengulang materi-materi pelajaran yang sudah dipelajarinya. Seluruh
siswa hendaknya mencari sumber belajar lain untuk menunjang hasil belajar yang
lebih baik lagi.
2. Bagi guru
Penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran. Hal ini terbukti dengan meningkatnya keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa.
3. Bagi sekolah
Penelitian dengan model Team Assited Individualization (TAI) berbantuan
media grafis dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga model Team Assited
Individualization (TAI) berbantuan media grafis menjadi lebih baik.
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LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN
MODEL TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTUAN
MEDIA GRAFIS PADA SISWA KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA
SEMARANG
NO

VARIABEL

1

Keterampilan
guru
dalam
pembelajaran
IPS
menggunakan
model
Team
Assisted
Individualizatio
n
(TAI)
berbantuan
media
kartu
grafis.

2

INDIKATOR

1. Guru membuka pelajaran
2. Menjelaskan materi pelajaran
kepada siswa
3. Melakukan variasi dalam
mengajar
menggunakan
model
Team
Assisted
Individualization
(TAI)
berbantuan media grafis
4. Membimbing
diskusi
kelompok kecil menggunakan
model
Team
Assisted
Individualization
(TAI)
berbantuan media grafis
5. Mengajukan
pertanyaan
menggunakan model Team
Assisted
Individualization
(TAI)
berbantuan
media
grafis
6. Memberikan penghargaan
7. Guru melakukan pengelolaan
kelas
8. Menutup pelajaran.
Aktivitas siswa 1. kesiapan siswa dalam
dalam
menerima pelajaran (listening
pembelajaran
activities)
IPS
2. siswa memperhatikan
menggunakan
penjelasan guru dan media
model Team
(listening activities, visual
Assisted
activities)
Individualizatio 3. keaktifan siswa menjawab

SUMBER
DATA
1. Guru
2. Foto
3. Catatan
lapanga
n

ALAT/
INSTRUMEN
1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. wawancar
a

1. Guru
2. Foto
3. Catatan
lapanga
n

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. Angket
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NO

VARIABEL

INDIKATOR

SUMBER
DATA

n (TAI)
berbantuan
media kartu
grafis.

3

pertanyaan (oral activities)
4. kemampuan siswa
bekerjasama dalam kelompok
meggunakan model Team
Assisted Individualization
(TAI) (mental activities,
drawing activities)
5. siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral
activities, mental activities)
6. keaktifan siswa dalam
mengikuti pelajaran
menggunakan model Team
Assisted Individualization
(TAI)
7. siswa menyimpulkan materi
pelajaran (mental activities)
8. siswa mengerjakan soal
evaluasi (mental activities,
writing activities)
Hasi belajar
Kognitif:
1. Siswa
siswa dalam
1. Menjelaskan
pengertian 2. Foto
pembelajaran
koperasi
IPS
2. Menjelaskan
tujuan
dan
menggunakan
manfaat koperasi
model Team
3. Menjelaskan arti dari lambang
Assisted
koperasi
Individualizatio 4. Mengelompokkan
jenis
n (TAI)
koperasi berdasarkan jenis
berbantuan
usahanya, keanggotaannya dan
media kartu
tingkatannya.
grafis.
5. Menyebutkan sumber modal
koperasi
6. Menjelaskan
bidang-bidang
usaha koperasi
7. Memahami
kelengkapan
koperasi
8. Memahami hak dan kewajiban
anggota koperasi
9. Membandingkan
koperasi
dengan badan usaha lain.
10.
Menyebutkan
berbagai
jenis barang yang dijual di
koperasi

ALAT/
INSTRUMEN

1. Tes tertulis
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NO

VARIABEL

INDIKATOR
11.
Menjelaskan pentingnya
usaha
bersama
melalui
koperasi
12.
Mengidentifikasi
peran
koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
13.
Menyebutkan kelebihan
dan kekurangan koperasi
Afektif:
sikap percaya diri, kerjasama,
tanggung jawab, ingin tahu.
Psikomotor:
Menulis laporan hasil diskusi
kelompok.

SUMBER
DATA

ALAT/
INSTRUMEN
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LAMPIRAN 2

PEDOMAN PENERAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTUAN MEDIA GRAFIS
PADA SISWA KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG

Kegiatan Guru dalam
Pembelajaran IPS dengan
menggunakan model Team
Assisted Individualization
(TAI) dan Media Grafis
(Aktivitas Guru)

Keterampilan
Dasar Guru

1. Guru
melakukan
apersepsi, menyampaikan
tujuan pembelajaran dan
memberikan
motivasi
kepada siswa.
2. Guru membagi kelas
menjadi
beberapa
kelompok
(pembagian
kelompok
secara
heterogen).
3. Guru menjelaskan materi
pelajaran kepada siswa
dengan media bagan.
4. Guru menekankan dan
menciptakan
persepsi
bahwa
keberhasilan
setiap siswa (individu)
ditentukan
oleh
keberhasilan
kelompoknya.
5. Guru memberikan tugas
yang harus dikerjakan
secara berkelompok pada
siswa.
6. Guru memberikan tes-tes

1. Keterampilan
Membuka
Pelajaran
2. Keterampilan
Bertanya
3. Keterampilan
Menjelaskan
4. Keterampilan
Mengadakan
Variasi
5. Keterampilan
Mengelola
Kelas
6. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok
kecil
7. Keterampilan
mengajar
kelompok
kecil dan
perorangan
8. Keterampilan
Memberi

Indikator Keterampilan
Guru dalam
Pembelajaran IPS dengan
menggunakan model
Team Assisted
Individualization (TAI)
dan Media Grafis
1. Guru membuka
pelajaran
2. Menjelaskan materi
pelajaran kepada siswa
3. Melakukan variasi
dalam mengajar
menggunakan model
Team Assisted
Individualization (TAI)
berbantuan media grafis
4. Membimbing diskusi
kelompok kecil
menggunakan model
Team Assisted
Individualization (TAI)
berbantuan media grafis
5. Mengajukan pertanyaan
menggunakan model
Team Assisted
Individualization (TAI)
berbantuan media grafis
6. Memberikan
penghargaan
7. Guru melakukan
pengelolaan kelas
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Kegiatan Guru dalam
Pembelajaran IPS dengan
menggunakan model Team
Assisted Individualization
(TAI) dan Media Grafis
(Aktivitas Guru)

Keterampilan
Dasar Guru

kecil, berupa kuis pada
Penguatan
siswa.
9. Keterampilan
7. Guru
bersama
siswa
Menutup
menyimpulkan
Pelajaran
pembelajaran.

LAMPIRAN 3

Indikator Keterampilan
Guru dalam
Pembelajaran IPS dengan
menggunakan model
Team Assisted
Individualization (TAI)
dan Media Grafis
8. Menutup pelajaran.
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PEDOMAN PENERAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTUAN MEDIA GRAFIS PADA
SISWA KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG

Kegiatan Siswa dalam
Pembelajaran IPS dengan
menggunakan model Team
Assisted Individualization
(TAI) dan Media Grafis
(Aktivitas Siswa)
1. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.
2. Siswa
memberntuk
kelompok secara heterogen.
3. Siswa memperhatikan materi
pelajaaran yang disampaikan
guru.
4. Siswa berperan aktif dalam
proses pembelajaran.
5. Siswa
berkelompok
mengerjakan tugas yang
diberikan guru.
6. Siswa mengikuti kuis yang
diberikan guru.
7. Siswa ikut menyimpulkan
pembelajaran
dengan
bimbingan guru.

LAMPIRAN 4

Aktivitas
Siswa

Indikator aktivitas siswa dalam
Pembelajaran IPS dengan
menggunakan model Team Assisted
Individualization (TAI) dan Media
Grafis

1. Visual
activities
2. Listening
activities
3. Motor
activities
4. Oral
activities
5. Mental
activities
6. Emotional
activities
7. Drawing
activities

1. kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran (listening activities)
2. siswa memperhatikan penjelasan
guru dan media (listening activities,
visual activities)
3. keaktifan siswa menjawab
pertanyaan (oral activities)
4. kemampuan siswa bekerjasama
dalam kelompok meggunakan model
Team Assisted Individualization
(TAI) (mental activities, drawing
activities)
5. siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral activities,
mental activities)
6. keaktifan siswa dalam mengikuti
pelajaran menggunakan model Team
Assisted Individualization (TAI)
7. siswa menyimpulkan materi
pelajaran (mental activities)
8. siswa mengerjakan soal evaluasi
(mental activities, writing activities)
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus ......

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4
(Sukmadinata, 2011: 232)
No

Indikator

1.

Membuka
pelajaran

2.

Menjelaskan
materi
pelajaran
kepada siswa

Deskriptor
a.
b.
c.
d.

Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi kepada siswa
Menyampaikan materi pokok yang akan
dibahas
a. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dipahami
b. Menjelaskan materi dengan
menggunakan media grafis
c. Menggunakan contoh untuk memperjelas
materi

Cheklist
(√)

Skor
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No

3.

4.

5.

6.

7.

Indikator

Melakukan
variasi dalam
mengajar
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
membimbing
diskusi
kelompok
kecil
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
Mengajukan
pertanyaan
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
memberikan
penghargaan

Guru
melakukan
penglolaan

Deskriptor
d. Menjelaskan kembali materi yang
dianggap penting
a. Memberikan
variasi
suara
saat
pembelajaran berlangsung
b. Membentuk kelompok heterogen terdiri
dari laki-laki dan perempuan
c. Menggunakan media grafis yang
bervariasi dalam menjelaskan materi
pelajaran
d. Menggunakan variasi posisi mengajar
antara lain duduk di depan, berkeliling
dan duduk di belakang.
a. Membimbing siswa saat pembentukan
kelompok
b. Menjelaskan
aturan
pembelajaran
menggunakan model TAI
c. Membimbing siswa yang mengalami
kesulitan saat berdiskusi
d. Mengawasi siswa dalam melaksanakan
diskusi

a. Mengajukan pertanyaan untuk siswa
dengan cara memanggil anggota dalam
kelompok.
b. Pertanyaan yang diajukan jelas dan
dimengerti siswa
c. Memberi waktu kepada siswa untuk
berpikir sebelum menjawab pertanyaan
d. Memberikan konfirmasi atas jawaban
yang telah disampaikan siswa.
a. Memberi penghargaan secara verbal
b. Memberi peghargaan secara gestural
c. Memberi penghargaan dengan mendekati
siswa
d. Memberi penghargaan berupa tanda.
a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif
b. Mengelola waktu dengan baik
c. Memberi reaksi terhadap gangguan yang

Cheklist
(√)

Skor
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No

Indikator
kelas

8.

menutup
pelajaran.

Deskriptor

Cheklist
(√)

muncul
d. Menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan
a. Membimbing
siswa
menyimpulkan
pembelajaran yang telah dibahas
b. Mengecek sejauh mana pemahaman
siswa terhadap materi yang telah
dipelajari
c. Memberikan soal evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut berupa tugas
rumah
Jumlah Skor

Keterangan :
Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

Skor minimal

=8x1=8

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, .................... 2015
Kolaborator,

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

LAMPIRAN 5

Skor
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus ......

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian
a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4
(Sukmadinata, 2011: 232)
No
1.

Indikator
kesiapan siswa dalam
menerima pelajaran
(listening activities)

Deskriptor
a.
b.
c.
d.

Datang tepat waktu
Mempersiapkan buku dan alat tulis
Duduk rapi dan tertib
Memperhatikan penjelasan guru
untuk memulai pembelajaran

Cheklist
(√)

Skor
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No

Indikator

Deskriptor

2.

siswa memperhatikan
penjelasan guru dan
media
(listening
activities,
visual
activities)

3.

keaktifan
siswa
menjawab pertanyaan
(oral activities)

4.

kemampuan
siswa
bekerjasama
dalam
kelompok
meggunakan model
Team
Assisted
Individualization
(TAI)
(mental
activities)
siswa
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompok
(oral
activities,
mental
activities)

a. Menjelaskan penjelasan guru aturan
pembelajaran menggunakan model
TAI
b. Mendengarkan guru menjelaskan
materi
c. Memperhatikan media yang ada di
papan tulis
d. Menjawab pertanyaan yang
diberikan guru
a. Mengangkat tangan sebelum
menjawab
b. Menjawab pertanyaan setelah guru
mempersilahkan
c. Menjawab dengan suara jelas
d. Menjawab pertanyaan dengan baik
dan benar
a. Ikut melakukan diskusi kelompok
b. Memberikan masukan dan saran
dalam kegiatan diskusi
c. Mampu
memecahkan
masalah
secara kelompok
d. Menulis hasil diskusi kelompok

5.

6.

7.

keaktifan siswa dalam
mengikuti pelajaran
menggunakan model
Team
Assisted
Individualization
(TAI)
siswa menyimpulkan
materi
pelajaran
(mental activities)

a. Berani membacakan hasil diskusi di
depan kelas
b. Menyampaikan hasil diskusi dengan
suara jelas
c. Menanggapi hasil diskusi dari
kelompok lain
d. Berani menyimpulkan hasil diskusi
a. Antusias mengikuti pelajaran
b. Tidak gaduh selama pembelajaran
c. Terlibat aktif dalam pembelajaran
d. Mengikuti pembelajaran dari awal
hingga akhir
a. Berani berpendapat untuk dijadikan
simpulan
b. Menyimpulkan sesuai materi yang
telah dibahas
c. Ikut menyimpulkan pembelajaran
bersama guru
d. Mendengarkan simpulan dari guru

Cheklist
(√)

Skor
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No
8.

Indikator

Deskriptor

Skor maksimal

a. Mengerjakan soal evaluasi secara
mandiri
b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai
petunjuk
c. Mengerjakan soal evaluasi dengan
tertib
d. Mengumpulkan soal evaluasi tepat
waktu
Jumlah Skor
= 8 x 4 = 32

Skor minimal

=8x1=8

Cheklist
(√)

siswa
mengerjakan
soal evaluasi (mental
activities,
writing
activities).

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, .................... 2015
Observer,

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

Skor
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LAMPIRAN 6

Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus ......

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4
(Sukmadinata, 2011: 232)
No
1

Indikator
Percaya diri

Deskriptor
1.
2.
3.
4.

2

Kerjasama

1.
2.

Berpendapat atau melakukan
kegiatan tanpa ragu-ragu.
Mampu membuat keputusan
dengan cepat
Berani presentasi di depan kelas
Berani berpendapat, bertanya, atau
menjawab pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu
kelompok
Mengemukakan pendapat dalam

Checklist
(√)

Skor
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No

Indikator

Deskriptor
3.
4.

3

Tanggung jawab

1.
2.
3.

4

Ingin tahu

4.
1.
2.
3.
4.

Checklist
(√)

kelompok
Menyelesaikan tugas secara
berkelompok
Membantu teman yang mengalamai
kesulitan dalam kelompok
Melaksanakan tugas individu
dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang
dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai
ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah
kegiatan
Jumlah Skor

Keterangan :
Skor maksimal

= 4 x 4 = 16

Skor minimal

=4x1=4
(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, .................... 2015
Kolaborator,

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

Skor
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG

1

Nilai karakter
yang diharapkan
Percaya diri

2

Kerjasama

1.
2.
3.
4.

3

Tanggung jawab

4

Ingin tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

No

Deskripsi
1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas
4. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan
dalam kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan

Kegiatan yang
mencerminkan karakter

Pesan guru dalam
pembelajaran

Keterampilan situasi
pembelajaran
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LAMPIRAN 7

Instrumen Penilaian Keterampilan Menulis Hasil Diskusi Kelompok
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus ......

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

:

1. Bacalah dengan cermat indikator pada aspek di bawah ini.
Rubrik Penilaian Menulis Laporan Hasil Diskusi Kelompok
Aspek
isi jawaban
sesuai
pertanyaan
Jawaban
lengkap sesuai
butir pertanyaan
penggunaan
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar

Baik sekali
(4)
Seluruh jawaban
benar sesuai
pertanyaan
Seluruh butir
pertanyaan diisi

Baik
(3)
Sebagian besar
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian besar
pertanyaan diisi

Cukup
(2)
Sebagian kecil
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian kecil
pertanyaan diisi

Perlu bimbingan
(1)
jawaban sama
sekali tidak
sesuai dengan
pertanyaan
Sama sekali
tidak diisi

Bahasa
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Indonesia yang Indonesia yang
Indonesia yang
Indonesia yang
baik dan benar
baik dan benar
baik dan benar
baik dan benar
digunakan
digunakan
digunakan
digunakan
dengan efisien
dengan efisien
dengan sangat
dengan sangat
dan menarik
dalam
efisien dalam
efisien dalam
dalam
keseluruhan
sebagian besar
sebagian kecil
keseluruhan
penulisan
penulisan
penulisan
penulisan
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor setiap aspek yang
sudah ditetapkan.
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3. Lingkariah pada kolom skor sesuai dengan indikator yang nampak.
Aspek

Skor

Isi jawaban sesuai pertanyaan

1

2

3

4

Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan

1

2

3

4

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

1

2

3

4

(Widoyoko, 2014: 135)
Keterangan :
Skor maksimal

= 3 x 4 = 12

Skor minimal

=3x1=3

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()

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

...............................................
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LAMPIRAN 8

CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS menggunakan Model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan Media Grafis Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
Hari, tanggal

:

Petunjuk

:

Amati dan catatlah setiap kejadian yang dialami saat kegiatan pembelajaran
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Semarang, .......................
Peneliti

....................................
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LAMPIRAN 9

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK GURU
Dalam Pembelajaran IPS Menggunakan Model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang

Nama

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari, tanggal

:

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

1. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana proses pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
yang telah saya lakukan?
Jawab

:

2. Menurut Bapak/ Ibu apakah pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkahnya?
Jawab

:

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab

:

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab

:

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan
pembelajaran sebelumnya?
Jawab

:
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Lampiran

Perangkat Pembelajaran
Siklus I
Siklus II
Siklus III
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Lampiran 10
Perangkat Pembelajaran
Siklus I
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SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

Mata Pelajaran

: IPS

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit ( 3 kali pertemuan)

SK

KD

2.Mengen
al sumber
daya
alam,
kegiatan
ekonomi,
dan
kemajuan
teknologi
di
lingkunga
n
kabupaten
/kota dan
provinsi

2.2
Mengenal
pentingnya
koperasi
dalam
meningkatk
an
kesejahtera
an
masyarakat.

Indikator
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Menjelaskan
pengertian
koperasi
Menjelaskan
tujuan
dan
manfaat
koperasi
Menjelaskan
arti
dari
lambang
koperasi
Mengelompok
kan
jenis
koperasi
berdasarkan
jenis
usahanya,

Kegiatan Pembelajaran

Materi
Pokok
beberapa Koperas
heterogen i

a) Membagi kelas menjadi
kelompok yang bersifat
(elaborasi) (team).
b) Menjelaskan materi pelajaran tentang
pengertian, tujuan, manfaat, lambang dan
jenis koperasi kepada siswa (eksplorasi)
(teaching group).
c) Memperhatikan penjelasan guru dengan
mengamati bagan yang ditempel di papan
tulis (eksplorasi).
d) Memberikan tugas pada tiap kelompok
berupa LKS untuk didiskusikan bersamasama (eksplorasi) (student creative).
e) Belajar bersama dengan mengerjakan
tugas-tugas dari LKS yang diberikan
dalam kelompoknya (elaborasi) (team
study).

Alokasi
Penilaian
Waktu
3 x 35 1. Teknik
menit
penilaian
a. Penilaian
sikap/
afektif
:
observasi
(pengamat
an)
b. Penilaian
pengetahua
n/ kognitif
:
tes
tertulis
c. Penilaian
keterampil
an/
psikomotor

Media dan Sumber
Belajar
Media : bagan dan
gambar
Sumber belajar:
Pujiati, Retno Heny
dan Umi Yuliati.
2008. Cerdas
Pengetahuan Sosial 4.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
Sutrisno, dkk. 2009.
Ilmu Pengetahuan
Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
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SK

KD

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

keanggotaann f) Membimbing siswa dalam melakukan
ya
dan
diskusi kelompok (eksplorasi).
tingkatannya. g) Menunjuk salah satu dari anggota
kelompok untuk maju ke depan kelas
menjelaskan jawaban dari kelompok
(eksplorasi) (fact test).
h) Maju ke depan kelas menjelaskan
jawaban sesuai bagan (elaborasi).
i) Mempersilahkan siswa dari kelompok
lain untuk menanggapi jawaban dari
kelompok (elaborasi).
j) Memberikan penguatan verbal kepada
siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran
dan
memebrikan
penghargaan berupa stiker bintang pada
kelompok yang aktif (konfirmasi) (team
score and team recognition)
k) Memberikan konfirmasi terhadap hasil
diskusi setiap kelompok (konfirmasi)
(whole-class units)

Materi
Pokok

Alokasi
Waktu

Penilaian

2.
a.

b.

c.

3.

Media dan Sumber
Belajar
Departemen
Pendidikan Nasional.

:
unjuk
kerja
Bentuk
instrumen Indrastuti dan Penny
Penilaian
Rahmawaty. 2009.
sikap/
Ilmu Pengetahuan
afektif
: Sosial. Jakarta: Pusat
lembar
Perbukuan,
pengamata
Departemen
n sikap
Pendidikan Nasional.
Penilaian
e)
Rahmawati,
pengetahua Hartitik Fitria dan
n/ kognitif Nurhadi. 2009.
: uraian
Mengenal
Penilaian
Lingkungan Sekitar
keterampil
Ilmu Pengetahuan
an/
Sosial 4. Jakarta:
psikomotor Pusat Perbukuan,
:
lembar Departemen
pengamata
Pendidikan Nasional.
n rubrik
Penskoran Agung, Leo dan
: terlampir
Sutoyo. 2009. IPS 4 :
untuk SD / MI Kelas
4. Jakarta : Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus 1
Satuan Pendidikan : SDN Tugurejo 01
Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

Mata Pelajaran

: IPS

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan
teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
B. Kompetensi Dasar
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
C. Indikator
2.2.1

Menjelaskan pengertian koperasi

2.2.2

Menjelaskan tujuan dan manfaat koperasi

2.2.3

Menjelaskan arti dari lambang koperasi

2.2.4

Mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya,
keanggotaannya dan tingkatannya.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Diberikan pertanyaan tentang pengertian koperasi, siswa dapat
menjelaskan pengertian koperasi dengan benar (RKC2).
2. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menuliskan pengertian koperasi
dengan baik (RP).
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3. Dengan penjelasan guru tentang tujuan koperasi, siswa dapat
menjelaskan tujuan koperasi dengan benar (RKC2).
4. Dengan penjelasan guru tentang manfaat koperasi, siswa dapat
menjelaskan manfaat koperasi dengan benar (RKC2).
5. Melalui

pengamatan

gambar

lambang

koperasi,

siswa

dapat

menjelaskan arti dari lambang koperasi dengan benar (RKC2).
6. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menuliskan arti dari lambang
koperasi dengan benar (RP).
7. Dengan penjelasan guru tentang pengelompokan jenis koperasi, siswa
dapat mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya
dengan benar (RKC2).
8. Diberikan pertanyaan tentang macam-macam koperasi berdasarkan
jenis udahanya, siswa dapat mencontohkan jenis koperasi berdasarkan
jenis usahanya dengan benar (RKC2).
9. Dengan penjelasan guru tentang pengelompokan jenis koperasi, siswa
dapat mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya
dengan benar (RKC2).
10. Diberikan pertanyaan tentang macam-macam koperasi, siswa dapat
menyebutkan bentuk usaha koperasi berdasarkan keanggotaannya
dengan benar (RKC1).
11. Dengan penjelasan guru tentang pengelompokan jenis koperasi, siswa
dapat mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan tingkatannya
dengan benar (RKC2).
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Karakter yang diharapkan : Siswa mempunyai sikap percaya diri,
kerjasama, tanggung jawab, ingin tahu.
E. Materi Pokok
1. Pengertian koperasi
2. Tujuan dan manfaat koperasi
3. Lambang koperasi
4. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, keanggotaannya dan
tingkatannya.
F. Metode dan Model Pembelajaran
a) Metode

: Metode ceramah, metode diskusi kelompok, metode tanya

jawab, dan metode penugasan.
b) Model

: Team Assisted Individualization (TAI)

G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pra kegiatan (5 menit)
Salam, doa, absensi, dan pengkondisian kelas.
2. Kegiatan awal (10 menit)
a) Memberi motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk
“tepuk semangat”.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Apersepsi: Apa itu koperasi? Apakah di sekolah ada koperasi?
(placement test)
3. Kegiatan inti (70 menit)
a) Siswa mengamati media grafis (eksplorasi).
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b) Guru dan siswa melakukan tanya jawab (eksplorasi) (teaching
group).
c) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati bagan
yang ditempel di papan tulis (eksplorasi).
d) Guru memberikan tugas pada tiap kelompok berupa LKS untuk
didiskusikan bersama-sama (eksplorasi) (student creative).
e) Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen
(team).
f) Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS
yang diberikan dalam kelompoknya (elaborasi) (team study).
g) Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok
(eksplorasi).
h) Guru menunjuk salah satu dari anggota kelompok untuk maju ke
depan kelas menjelaskan jawaban dari kelompok (eksplorasi) (fact
test).
i) Siswa maju ke depan kelas menjelaskan jawaban sesuai bagan
(elaborasi).
j) Guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain untuk menanggapi
jawaban dari kelompok (elaborasi).
k) Guru memberikan penguatan verbal kepada siswa yang terlibat
aktif dalam pembelajaran dan memebrikan penghargaan berupa
stiker bintang pada kelompok yang aktif (konfirmasi) (team score
and team recognition)
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l) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi setiap
kelompok (konfirmasi) (whole-class units)
4. Kegiatan akhir (20 menit)
a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
b) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.
H. Media dan Sumber Belajar
Media: grafis (berupa bagan dan gambar)
Sumber belajar:
a) Standar isi KTSP
b) Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan
Sosial 4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sutrisno, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
d) Indrastuti dan Penny Rahmawaty. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial.
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
e) Rahmawati, Hartitik Fitria dan Nurhadi. 2009. Mengenal Lingkungan
Sekitar Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional.
f) Agung, Leo dan Sutoyo. 2009. IPS 4 : untuk SD / MI Kelas 4. Jakarta :
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
I. Penilaian
1. Teknik penilaian
a. Penilaian sikap/ afektif : observasi (pengamatan)
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b. Penilaian pengetahuan/ kognitif : tes tertulis
c. Penilaian keterampilan/ psikomotor : unjuk kerja
2. Bentuk instrumen
a. Penilaian sikap/ afektif : lembar pengamatan sikap
b. Penilaian pengetahuan/ kognitif : uraian
c. Penilaian keterampilan/ psikomotor : lembar pengamatan rubrik
3. Penskoran : terlampir
Semarang, 11 Maret 2015
Kolaborator

Guru kelas IV

Alfa Nur
Octaviana
NIM 1401411418

Mengetahui,
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Materi Ajar
KOPERASI
1. Definisi Koperasi
Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris). Co berarti
bersama-sama. Operation berarti bekerja. Jadi cooperation berarti bekerja
sama atau berusaha bersama. Kata cooperation itu kemudian diserap
dalam bahasa Indonesia yaitu koperasi.
Menurut Undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992, koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
dengan landasan kegiatan berdasar prinsip koperasi dan merupakan
gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Tujuan dan manfaat koperasi
Tujuan pembentukan koperasi di Indonesia:
a. Memajukan kesejahteraan anggota
b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
c. Membangun tatanan ekonomi nasional
Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan. Dengan adanya koperasi
kebutuhan para anggota dapat diperoleh di koperasi. Dengan terpenuhinya
kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota
koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi
juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan
ekonomi nasional. Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam
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rangka mewujudkan masyarakat

yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah memahami tujuan dibentuknya koperasi, tentunya sedikit
banyak kamu mengetahui bahwa koperasi bermanfaat bagi anggotanya.
Manfaat yang paling utama adalah anggota dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya. Misalnya dengan adanya koperasi anggota dapat meminjam
uang untuk modal usaha. Di sekolahmu tentu ada koperasi sekolah bukan?
Apa manfaat yang kamu peroleh dari koperasi di sekolahmu? Biasanya
koperasi sekolah menyediakan kebutuhan siswa dan guru. Dengan
demikian guru dan siswa tidak perlu jauh-jauh untuk membeli buku tulis,
pensil, seragam ataupun makanan kecil.
Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan
anggota. Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi maka kita akan
memperoleh manfaat lain yakni:
a. Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut
Sisa Hasil Usaha (SHU)
b. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong
c. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab
3. Prinsip Koperasi
Pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha secara adil sesuai dengan jasa masingmasing anggota.
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d. Jasa terbatas terhadap modal.
e. Bersifat mandiri.
f. Diperlukan pendidikan koperasi.
g. Diperlukan kerja sama antarkoperasi.
4. 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, 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.
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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.
5. Macam-macam Koperasi
a) Berdasarkan jenis usahanya
Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat kita bedakan sebagai
berikut:
(1) Koperasi produksi
Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan
barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil
produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki
usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi. Misalnya,
berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan.
(2) Koperasi konsumsi
Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam
bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat
tulis atau peralatan rumah tangga.
(3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan
mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana
dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.
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Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang
diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari
peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.
(4) Koperasi Serba Usaha (KSU)
Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha.
Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil
produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.
b) Berdasarkan keanggotaannya
Berdasarkan keanggotaannya koperasi dapat dibedakan antara lain,
sebagai berikut:
(1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai
pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk
meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.
(2) Koperasi Pasar (Koppas)
Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya
pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani
kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.
Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat
kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas)
yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang
ada di wilayah binaannya.
(3) Koperasi Unit Desa (KUD)
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Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi
ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan
dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD,
antara lain: 1) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti
pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat
pertanian. 2) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan
petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
(4) Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru,
karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan
kebutuhan warga sekolah. Misalnya alat tulis menulis, buku-buku
pelajaran, serta makanan. Keberadaan koperasi sekolah sangat
penting. Selain menyediakan kebutuhan bagi warga sekolah, juga
sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi
dalam bentuk usaha bersama.
c) Berdasarkan tingkatannya
Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai
berikut:
(1) Koperasi primer
Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orangorang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang.
(2) Koperasi sekunder
Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan
beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi:
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- Pusat koperasi
Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit
lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota.
- Gabungan koperasi
Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling
sedikit tiga buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi
atau lebih.
- Induk koperasi
Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit
tiga buah gabungan koperasi.
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MEDIA PEMBELAJARAN

Bagan

Gambar Logo Koperasi
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LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
Nama kelompok

:

Anggota

:

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Petunjuk mengerjakan:
Diskusikan dengan teman sekelompokmu!
1. Apa tujuan dari koperasi menggunakan asas kekeluargaan?
2.

Lambang-lambang pada logo koperasi tersebut memiliki arti tersendiri.
Apa arti gambar bunga, gambar 4 sudut pandang, teks koperasi Indonesia,
warna pastel dalam lambang koperasi Indonesia, dan 4 kuncup bunga?
Jawab:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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KISI - KISI SOAL EVALUASI
Kelas/ Semester

: IV/ dua

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan sosial

Indikator

2.2.1

Menjelaskan
pengertian
koperasi

Tujuan pembelajaran

1

2
2.2.2 Menjelaskan 3
tujuan
dan
manfaat
koperasi
4

2.2.3 Menjelaskan 5
arti
dari
lambang
koperasi
6
7
2.2.4 Mengelompo
kkan
jenis
koperasi
8
berdasarkan

Diberikan pertanyaan tentang pengertian koperasi,
siswa dapat menjelaskan pengertian koperasi dengan
benar (RKC2).
Melalui kerja kelompok, siswa dapat menuliskan
pengertian koperasi dengan baik (RP).
Dengan penjelasan guru tentang tujuan koperasi, siswa
dapat menjelaskan tujuan koperasi dengan benar
(RKC2).
Dengan penjelasan guru tentang manfaat koperasi,
siswa dapat menjelaskan manfaat koperasi dengan
benar (RKC2).
Melalui pengamatan gambar lambang koperasi, siswa
dapat menjelaskan arti dari lambang koperasi dengan
benar (RKC2).
Melalui kerja kelompok, siswa dapat menuliskan arti
dari lambang koperasi dengan benar (RP).
Dengan penjelasan guru tentang pengelompokan jenis
koperasi, siswa dapat mengelompokkan jenis koperasi
berdasarkan jenis usahanya dengan benar (RKC2).
Diberikan pertanyaan tentang macam-macam koperasi
berdasarkan jenis udahanya, siswa dapat mencontohkan

Ranah
RP
RA

No
soal

Kunci
jawaban

1
4

terlampi mudah
r
sulit

2
3

sedang
sedang

C2

6

sulit

C2

5
7
8
9

mudah
mudah
mudah
mudah

RK

C2

C2

Men
ulis
hasil
disk
usi
kelo
mpo
k

Bentu
k soal

Teknik
penilaian

perca Uraian Tes
ya
(tertulis)
diri,
kerjas
Nontes
ama,
(rubrik
tangg
dan
ung
checklist
jawab,
)
ingin
tahu.

Tingkat
kesukaran
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jenis usahanya,
keanggotaannya
dan
9
tingkatannya.
10

11

Pokok Bahasan

jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya dengan benar
(RKC2).
Dengan penjelasan guru tentang pengelompokan jenis
koperasi, siswa dapat mengelompokkan jenis koperasi
berdasarkan keanggotaannya dengan benar (RKC2).
Diberikan pertanyaan tentang macam-macam koperasi,
siswa dapat menyebutkan bentuk usaha koperasi
berdasarkan keanggotaannya dengan benar (RKC1).
Dengan penjelasan guru tentang pengelompokan jenis
koperasi, siswa dapat mengelompokkan jenis koperasi
berdasarkan tingkatannya dengan benar (RKC2).
: Koperasi

10

mudah
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Soal Evaluasi
Nama

:

No. Presensi

:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat!
1. Jelaskan pengertian koperasi!
2. Apa tujuan didirikannya koperasi?
3. Apa manfaat didirikannya koperasi?
4. Apa saja prinsip dari koperasi?
5. Apa yang dimaksud dengan koperasi konsumsi?
6. Di dalam lambang koperasi, terdapat 4 kuncup bunga. Apa makna dari
lambang tersebut?
7. Sebutkan macam koperasi berdasarkan keanggotaannya!
8. Sebutkan macam koperasi berdasarkan jenis usahanya!
9. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa
koperasi. Sebutkan yang termasuk koperasi sekunder!
10. Apakah yang disebut dengan gabungan koperasi?
Jawab:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum dengan landasan kegiatan berdasar prinsip koperasi dan merupakan
gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Tujuan:
a. Memajukan kesejahteraan anggota
b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
c. Membangun tatanan ekonomi nasional
3. Manfaat:
a. Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut
Sisa Hasil Usaha (SHU)
b. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong
c. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab
4. Pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha secara adil sesuai dengan jasa masingmasing anggota.
d. Jasa terbatas terhadap modal.
e. Bersifat mandiri.
f. Diperlukan pendidikan koperasi.
g. Diperlukan kerja sama antarkoperasi
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5. Koperasi konsumsi: Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para
anggota dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian,
alat tulis atau peralatan rumah tangga.
6. 4 (empat) kuncup bunga, digambarkan saling bertautan membentuk
lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling
bekerjasama membutuhkan satu dengan yang lain.
7. Koperasi berdasarkan keanggotaanya: Koperasi Pegawai Negeri (KPN),
Koperasi Pasar (Koppas), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Sekolah.
8. Koperasi berdasarkan jenis usahanya: koperasi produksi, koperasi
konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha
9. Yang termasuk koperasi sekunder: pusat koperasi, gabungan koperasi, dan
induk koperasi
10. Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit
tiga buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih.
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TEKNIK PENILAIAN
Penilaian Lembar Kerja Siswa
No

1

2

Skor

5

5

= 100
Penilaian Evaluasi
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skor

2

3

3

4

2

4

2

2

2

2

= 100

PAPAN SKOR

Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8

Bintang yang dikumpulkan

Rank

251

Penilaian afektif
Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
SiklusI
Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4
No
1

(Sukmadinata, 2011: 232)

Indikat
Deskriptor
or
Percaya 1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.
diri
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas
4. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan

2

Kerjasa
ma

1.
2.
3.
4.

3

Tanggu
ng
jawab

4

Ingin
tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan dalam
kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan
Jumlah Skor

Checklist
(√)

Skor
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Keterangan :
Skor maksimal

= 4 x 4 = 16

Skor minimal

=4x1=4

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, 11 Maret 2015
Kolaborator,

...............................................
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG

1

Nilai karakter
yang diharapkan
Percaya diri

2

Kerjasama

1.
2.
3.
4.

3

Tanggung jawab

4

Ingin tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

No

Deskripsi
1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas
4. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan
dalam kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan

Kegiatan yang
mencerminkan karakter

Pesan guru dalam
pembelajaran

Keterampilan situasi
pembelajaran
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Penilaian Psikomotor
Instrumen Penilaian Keterampilan Menulis Hasil Diskusi Kelompok
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus I

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

:

1. Bacalah dengan cermat indikator pada aspek di bawah ini.
Rubrik Penilaian Menulis Laporan Hasil Diskusi Kelompok
Aspek
isi jawaban
sesuai
pertanyaan
Jawaban
lengkap sesuai
butir pertanyaan
penggunaan
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar

Baik sekali
(4)
Seluruh jawaban
benar sesuai
pertanyaan
Seluruh butir
pertanyaan diisi
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan efisien
dan menarik
dalam
keseluruhan
penulisan

Baik
(3)
Sebagian besar
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian besar
pertanyaan diisi

Cukup
(2)
Sebagian kecil
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian kecil
pertanyaan diisi

Perlu bimbingan
(1)
jawaban sama
sekali tidak
sesuai dengan
pertanyaan
Sama sekali
tidak diisi

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan efisien
dalam
keseluruhan
penulisan

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagian besar
penulisan

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagian kecil
penulisan

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor setiap aspek yang
sudah ditetapkan.
3. Lingkariah pada kolom skor sesuai dengan indikator yang nampak.
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Aspek

Skor

Isi jawaban sesuai pertanyaan

1

2

3

4

Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan

1

2

3

4

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

1

2

3

4

(Widoyoko, 2014: 135)
Keterangan :
Skor maksimal

= 3 x 4 = 12

Skor minimal

=3x1=3

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, 11 Maret 2015
Kolaborator,

...............................................
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Sintaks Model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis (Shoimin, 2014: 200)

1. Siswa mengamati media grafis.
2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
3. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
(individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student creative).
4. Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri
dari 4-5 siswa (team).
5. Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
6. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
7. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang

dan

kelompok

yang

dipandang

kurang

berhasil

dalam

menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
8. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
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Lampiran 11
Perangkat Pembelajaran
Siklus II

258

SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

Mata Pelajaran

: IPS

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

SK

KD

2.Mengen
al sumber
daya
alam,
kegiatan
ekonomi,
dan
kemajuan
teknologi
di
lingkunga
n
kabupaten
/kota dan
provinsi

2.2
Mengenal
pentingnya
koperasi
dalam
meningkatk
an
kesejahtera
an
masyarakat.

Indikator
2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Menyebutkan
sumber modal
koperasi
Menjelaskan
bidang-bidang
usaha koperasi
Memahami
kelengkapan
koperasi
Memahami
hak
dan
kewajiban
anggota
koperasi
Membandingk
an
koperasi
dengan badan
usaha lain

Kegiatan Pembelajaran

Materi
Pokok
beberapa Koperas
heterogen i

a) Membagi kelas menjadi
kelompok yang bersifat
(elaborasi) (team).
b) Menjelaskan materi pelajaran tentang
sumbr modal koperasi, bidang usaha
koperasi,
kelengkapan
koperasi,
perbandingan koperasi dngan dbadan
usaha lain, dan strutur kepengurusan
koperasi kepada siswa (eksplorasi)
(teaching group).
c) Memperhatikan penjelasan guru dengan
mengamati bagan yang ditempel di papan
tulis (eksplorasi).
d) Memberikan tugas pada tiap kelompok
berupa LKS untuk didiskusikan bersamasama (eksplorasi) (student creative).
e) Belajar bersama dengan mengerjakan
tugas-tugas dari LKS yang diberikan
dalam kelompoknya (elaborasi) (team
study).

Alokasi
Penilaian
Waktu
3 x 35 1. Teknik
menit
penilaian
a. Penilaian
sikap/
afektif
:
observasi
(pengamat
an)
b. Penilaian
pengetahua
n/ kognitif
:
tes
tertulis
c. Penilaian
keterampil
an/
psikomotor
:
unjuk
kerja
2. Bentuk

Media dan Sumber
Belajar
Media : bagan dan
gambar
Sumber belajar:
Pujiati, Retno Heny
dan Umi Yuliati.
2008. Cerdas
Pengetahuan Sosial 4.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
Sutrisno, dkk. 2009.
Ilmu Pengetahuan
Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
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SK

KD

Indikator

Kegiatan Pembelajaran
f) Membimbing siswa dalam melakukan
diskusi kelompok (eksplorasi).
g) Menunjuk salah satu dari anggota
kelompok untuk maju ke depan kelas
menjelaskan jawaban dari kelompok
(eksplorasi) (fact test).
h) Maju ke depan kelas menjelaskan
jawaban sesuai bagan (elaborasi).
i) Mempersilahkan siswa dari kelompok
lain untuk menanggapi jawaban dari
kelompok (elaborasi).
j) Memberikan penguatan verbal kepada
siswa yang terlibat aktif dalam
pembelajaran
dan
memebrikan
penghargaan berupa stiker bintang pada
kelompok yang aktif (konfirmasi) (team
score and team resognition)
k) Memberikan konfirmasi terhadap hasil
diskusi setiap kelompok (konfirmasi)
(whole-class units)

Materi
Pokok

Alokasi
Waktu

Media dan Sumber
Belajar
instrumen Indrastuti dan Penny
Penilaian
Rahmawaty. 2009.
sikap/
Ilmu Pengetahuan
afektif
: Sosial. Jakarta: Pusat
lembar
Perbukuan,
pengamata
Departemen
n sikap
Pendidikan Nasional.
Penilaian
pengetahua Rahmawati, Hartitik
n/ kognitif Fitria dan Nurhadi.
: uraian
2009. Mengenal
Penilaian
Lingkungan Sekitar
keterampil
Ilmu Pengetahuan
an/
Sosial 4. Jakarta:
psikomotor Pusat Perbukuan,
:
lembar Departemen
pengamata
Pendidikan Nasional.
n rubrik
Penskoran Agung, Leo dan
: terlampir
Sutoyo. 2009. IPS 4 :
untuk SD / MI Kelas
4. Jakarta : Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.

Penilaian
a.

b.

c.

3.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus 2
Satuan Pendidikan : SDN Tugurejo 01
Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

Mata Pelajaran

: IPS

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan
teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
B. Kompetensi Dasar
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
C. Indikator
2.2.5

Menyebutkan sumber modal koperasi

2.2.6

Menjelaskan bidang-bidang usaha koperasi

2.2.7

Memahami kelengkapan koperasi

2.2.8

Memahami hak dan kewajiban anggota koperasi

2.2.9

Membandingkan koperasi dengan badan usaha lain

D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan penjelasan guru tentang sumber modal koperasi, siswa dapat
menyebutkan sumber modal koperasi minimal 3 (RKC2).
2. Diberikan pertanyaan tentang sumber modal koperasi, siswa dapat
menjelaskan sumber modal koperasi dengan benar (RKC2).

261

3. Diberikan pertanyaan tentang bidang usaha koperasi, siswa dapat
menyebukan bidang usaaha koperasi minimal 3 (RKC1).
4. Dengan penjelasan guru tentang bidang-bidang usaha koperasi, siswa
dapat menjelaskan bidang-bidang usaha koperasi dengan benar
(RKC2).
5. Diberikan pertanyaan tentang kelengkapan koperasi, siswa dapat
menyebutkan kelengkapan koperasi minimal 2 (RKC1).
6. Dengan penjelasan guru tentang kelengkapan koperasi, siswa dapat
memahami kelengkapan koperasi dengan benar (RKC2).
7. Dengan kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hak anggota
koperasi dengan baik (RKC2).
8. Dengan kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban
anggota koperasi dengan baik (RKC2).
9. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan hak anggota koperasi
dengan benar (RP).
10. Dengan kerja kelompok, dapat menuliskan kewajiban anggota koperasi
dengan benar (RP).
11. Dengan kerja kelompok, siswa dapat memahami hak anggota koperasi
baik (RKC2).
12. Dengan kerja kelompok, siswa dapat memahami kewajiban anggota
koperasi dengan baik (RKC2).
13. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 3 badan
usaha selain koperasi (RKC1).
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14. Diberikan pertanyaan tentang badan usaha selain koperasi, siswa dapat
menjelaskan badan usaha selain koperasi dengan benar (RKC2).
15. Dengan kerja kelompok, siswa dapat membandingkan koperasi dengan
badan usaha lain dengan benar (RKC2).
16. Dengan kerja kelompok, siwa dapat menuliskan perbandingan koperasi
dengan badan usaha lain dengan benar (RPC1).
Karakter yang diharapkan : Siswa mempunyai sikap percaya diri,
kerjasama, tanggung jawab, ingin tahu.
E. Materi Pokok
1. Sumber modal koperasi
2. Bidang usaha koperasi
3. Kelengkapan
4. Hak dan kewajiban anggota koperasi
5. Struktur pengurus koperasi.
6. Perbandingan koperasi dengan badan usaha lain
F. Metode dan Model Pembelajaran
a) Metode

:

Metode ceramah, metode diskusi kelompok, metode tanya jawab dan
metode penugasan.
b) Model

: Team Assisted Individualization (TAI)

G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pra kegiatan (5 menit)
Salam, doa, absensi dan pengkondisian kelas.
2. Kegiatan awal (10 menit)
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a) Memberi motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk
“tepuk semangat”.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Apersepsi: minggu kemarin, kalian sudah belajar tetang koperasi.
Coba siapa yang tahu pengertian koperasi? Apa tujuan koperasi?
Apa saja jenis-jenis koperasi? (placement test)
3. Kegiatan inti (70 menit)
a) Siswa mengamati media grafis (eksplorasi).
b) Guru dan siswa melakukan tanya jawab (eksplorasi) (teaching
group).
c) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati bagan
yang ditempel di papan tulis (eksplorasi).
d) Guru memberikan tugas pada tiap kelompok berupa LKS untuk
didiskusikan bersama-sama (eksplorasi) (student creative).
e) Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen
(team).
f) Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS
yang diberikan dalam kelompoknya (elaborasi) (team study).
g) Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok
(eksplorasi).
h) Guru menunjuk salah satu dari anggota kelompok untuk maju ke
depan kelas menjelaskan jawaban dari kelompok (eksplorasi) (fact
test).
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i) Siswa maju ke depan kelas menjelaskan jawaban sesuai bagan
(elaborasi).
j) Guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain untuk menanggapi
jawaban dari kelompok (elaborasi).
k) Guru memberikan penguatan verbal kepada siswa yang terlibat
aktif dalam pembelajaran dan memebrikan penghargaan berupa
stiker bintang pada kelompok yang aktif (konfirmasi) (team score
and team resognition)
l) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi setiap
kelompok (konfirmasi) (whole-class units)
4. Kegiatan akhir (20 menit)
a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
b) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.
H. Media dan Sumber Belajar
Media :
grafis (berupa bagan)
Sumber :
a) Standar isi KTSP
b) Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan
Sosial 4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sutrisno, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
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d) Indrastuti dan Penny Rahmawaty. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial.
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
e) Rahmawati, Hartitik Fitria dan Nurhadi. 2009. Mengenal Lingkungan
Sekitar Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional.
f) Agung, Leo dan Sutoyo. 2009. IPS 4 : untuk SD / MI Kelas 4. Jakarta :
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
I. Penilaian
1. Teknik penilaian
a. Penilaian sikap/ afektif : observasi (pengamatan)
b. Penilaian pengetahuan/ kognitif : tes tertulis
c. Penilaian keterampilan/ psikomotor : unjuk kerja
2. Bentuk instrumen
a. Penilaian sikap/ afektif : lembar pengamatan sikap
b. Penilaian pengetahuan/ kognitif : uraian
c. Penilaian keterampilan/ psikomotor : lembar pengamatan rubrik
3. Penskoran : terlampir
Semarang, 18 Maret 2015
Kolaborator

Guru Kelas IV

Alfa Nur Octaviana
NIM 1401411418
Mengetahui,
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MATERI AJAR

A. SUMBER MODAL KOPERASI
Usaha koperasi dilakukan bersama dan dibangun dengan modal bersama.
Dengan demikian diharapkan koperasi akan lebih maju dibandingkan
dengan badan usaha lain. Dari manakah modal koperasi diperoleh?
Menurut Undang-Undang Perkoperasian modal koperasi terdiri dari modal
sendiri dan modal pinjaman.
1. Modal sendiri
Modal sendiri dapat berasal dari:
a. Simpanan pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh
anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah
simpanan pokok setiap anggota adalah sama besar. Simpanan
pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan
masih menjadi anggota.
b. Simpanan wajib
Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan
anggota dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibayar tiap bulan.
Jumlah simpanan wajib tidak harus sama untuk tiap anggota.
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Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang
bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Simpanan sukarela
Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu
pembayarannya tidak ditentukan. Simpanan sukarela dapat diambil
anggota sewaktu-waktu.
d. Dana cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari
penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dana cadangan berfungsi
untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian
koperasi bila diperlukan.
e. Dana hibah.
Dana hibah adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain
kepada koperasi.
2. Modal pinjaman
Modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lain, bank dan
sumber lain yang sah.
B. BIDANG USAHA KOPERASI
Bidang usaha koperasi meliputi:
a. Koperasi produksi, yang memproduksi barang dan jasa.
b. Koperasi konsumsi, yang menjual kebutuhan sehari-hari para anggota
dan masyarakat di sekelilingnya.
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c. Koperasi kredit, yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan bunga
ringan.
d. Koperasi serba usaha, yang usahanya beraneka ragam sesuai keperluan
anggotanya.
C. Hak dan Kewajiban
Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap
koperasi 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 koperasi 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 hendaklah 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.
D. PERBANDINGAN KOPERASI DENGAN BADAN USAHA LAIN
1. Badan usaha perseorangan
Badan usaha milik pribadi. Segala risiko maupun keuntungan
ditangani sendiri. Usaha ini bergerak untuk mendapatkan hasil, berupa
laba. Besar kecilnya laba tergantung usaha yang dijalankan.
2. Firma
Badan usaha ini tidak ditangani sendiri. Minimal dua orang atau lebih.
Tanggung jawab dan keuntungan sebesar modal yang ditanamkan.
Namun tetap menjadi tanggung jawab bersama.
3. Perusahaan Komanditer
Badan usaha ini didirikan untuk mendapatkan keuntungan. Bentuknya
bisa perusahaan perseorangan, bisa juga firma. Bahkan bila
kekurangan modal, dapat menerima dari orang lain, yang berminat
pada perusahaan. Dengan begitu badan usaha tetap berlangsung.
4. Perseroan Terbatas (PT)
Badan usaha ini didirikan juga untuk mencari laba. Bahkan biasanya
laba sebesar-besarnya. Modalnya beruipa saham. Saham dapat
diperjualbelikan. Makin banyak saham, makin banyak laba didapat.
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5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan usaha yang satu ini memang agak beda. Bedanya, modalnya
milik negara jadi usahanya untuk kepentingan umum.

Perbedaan

Koperasi

Modal

Iuran anggota yang terbatas

Tujuan

Kesejahteraan anggota

Terbuka untuk siapa saja
Rapat Anggota Tahunan
Kekuasaan tertinggi
(RAT)
Dibagi berdasarkan
Keuntungan
besarnya jasa
E. KELENGKAPAN KOPERASI
Sifat keanggotaan

Badan usaha lain
Pemilik perusahaan atau
saham
Mencari keuntungan
sebanyak-banyaknya
Terbatas
Pemegang saham atau
pemilik
Dibagi berdasarkan
kecilnya saham

Ada tiga, kelengkapan koperasi, yaitu:
a. Rapat anggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi.

Rapat

anggota

berhak

meminta

keterangan

dan

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tentang pengelolaan
koperasi. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun. Wewenang rapat anggota koperasi, antara lain:
1) Menetapkan anggaran dasar.
2) Menggariskan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,
dan usaha koperasi.
3) Memilih, mengangkat,

dan memberhentikan pengurus dan

pengawas.
4) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
b. Pengurus
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Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
Pengurus merupakan pemegang kuasa dari rapat anggota. Masa
jabatan pengurus paling lama lima tahun. Tugas pengurus koperasi,
antara lain:
1) Mengelola koperasi dan usahanya.
2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4) Mengajukan

laporan

keuangan

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.
Wewenang pengurus koperasi, antara lain:
1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2) Bertindak dan berupaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi
sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
c. Pengawas
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota, bukan kepada
pengurus. Semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas
harus dirahasiakan kepada pihak luar koperasi.
Tugas pengawas koperasi:
1) Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
Wewenang pengurus koperasi:
1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
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2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan bagi tugasnya
selaku pengawas.

MEDIA PEMBELAJARAN
Bagan
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LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
Nama kelompok

:

Anggota

:

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Petunjuk mengerjakan:
Diskusikan dengan teman sekelompokmu!
Manakah yang termasuk hak dan kewajiban anggota koperasi?


Membayar simpanan



Memberikan saran



Mengikuti rapat



Mengembangkan usaha



Memilih pengurus



Menerima SHU



Memelihara kebersamaan



Memanfaatkan koperasi



Membeli barang di koperasi

 Melaksanakan keputusan

Hak



Kewajiban
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Isilah tabel di bawah ini perbedaan koperasi dengan badan usaha lain!
Perbedaan

Modal

Tujuan

Sifat keanggotaan

Kekuasaan tertinggi

Keuntungan

Koperasi

Badan usaha lain
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KISI - KISI SOAL EVALUASI
Kelas/ Semester

: IV/ dua

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan sosial

Ranah
Indikator

Tujuan pembelajaran

11.2.1 Menyebutk 1. Dengan penjelasan guru tentang sumber modal koperasi,
an sumber modal
siswa dapat menyebutkan sumber modal koperasi minimal 3
koperasi
(RKC2).
2. Diberikan pertanyaan tentang sumber modal koperasi, siswa
dapat menjelaskan sumber modal koperasi dengan benar
(RKC2).
11.2.2 Menjelaska 3. Diberikan pertanyaan tentang bidang usaha koperasi, siswa
n bidang-bidang
dapat menyebutkan bidang usaaha koperasi minimal 3
usaha koperasi
(RKC1).
4. Dengan penjelasan guru tentang bidang-bidang usaha
koperasi, siswa dapat menjelaskan bidang-bidang usaha
koperasi dengan benar (RKC2).
11.2.3 Memahami 5. Diberikan pertanyaan tentang kelengkapan koperasi, siswa
kelengkapan
dapat menyebutkan kelengkapan koperasi minimal 2
koperasi
(RKC1).
6. Dengan penjelasan guru tentang kelengkapan koperasi,
siswa dapat memahami kelengkapan koperasi dengan benar
11.2.4 Memahami
(RKC2).
hak
dan 7. Dengan kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hak

Bent
uk
soal

Teknik
penilaian

No
soal

Kunci
jawaban

Tes
(tertulis)

1
2

terlampi mudah
r
mudah

3

sedang

C2

4
7
8
10

mudah
sulit
sulit
sedang

C2

5

mudah

RK

RP

C1

Men
ulis
hasil
disk
usi
kelo
mpo
k

C2

RA

perca Urai
ya
an
diri,
kerjas
ama,
tangg
ung
jawab,
ingin
tahu.

Nontes
(rubrik
dan
checklist
)

Tingkat
kesukaran
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kewajiban
anggota koperasi

anggota koperasi dengan baik (RKC2).
8. Dengan kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi
kewajiban anggota koperasi dengan baik (RKC2).
9. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan hak
anggota koperasi dengan benar (RP).
10. Dengan kerja kelompok, dapat menuliskan kewajiban
anggota koperasi dengan benar (RP).
11. Dengan kerja kelompok, siswa dapat memahami hak
anggota koperasi baik (RKC2).
12. Dengan kerja kelompok, siswa dapat memahami kewajiban
11.2.5 Membandin
anggota koperasi dengan baik (RKC2).
gkan
koperasi 13. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal C2
dengan
badan
3 badan usaha selain koperasi (RKC1).
usaha lain
14. Diberikan pertanyaan tentang badan usaha selain koperasi,
siswa dapat menjelaskan badan usaha selain koperasi
dengan benar (RKC2).
15. Dengan kerja kelompok, siswa dapat membandingkan
koperasi dengan badan usaha lain dengan benar (RKC2).
16. Dengan kerja kelompok, siwa dapat menuliskan
perbandingan koperasi dengan badan usaha lain dengan
benar (RPC1).
Pokok Bahasan
: Koperasi

6

mudah

9

mudah
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Soal Evaluasi
Nama

:

No. Presensi

:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat!
1. Sebutkan sumber modal koperasi!
2. Apakah yang disebut dengan simpanan sukarela dalam koperasi?
3. Apa saja bidang usaha koperasi?
4. Sebutkan apa saja kelengkapan koperasi!
5. Sebutkan 2 hak anggota koperasi!
6. Sebutkan 2 kewajiban anggota koperasi!
7. Apa saja wewenang rapat anggota koperasi?
8. Bagaimana cara memilih pengurus koperasi?
9. Apa yang disebut dengan Perseroan Terbatas (PT)?
10. Sebutkan 2 tugas pengurus koperasi!

Jawab:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN EVALUASI

1. Sumber modal koperasi:
Modal sendiri : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela,
dana cadangan dan dana hibah.
Modal pinjaman: anggota, koperasi lain, bank, dan sumber lain yang
sah.
2. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu
pembayarannya tidak ditentukan. Simpanan sukarela dapat diambil
anggota sewaktu-waktu
3. Bidang usaha koperasi meliputi:
a. Koperasi produksi, yang memproduksi barang dan jasa.
b. Koperasi konsumsi, yang menjual kebutuhan sehari-hari para
anggota dan masyarakat di sekelilingnya.
c. Koperasi kredit, yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan
bunga ringan.
d. Koperasi serba usaha, yang usahanya beraneka ragam sesuai
keperluan anggotanya.
4. Kelengkapan koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
5. 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.
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3) Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan
pengawas di luar rapat anggota.
4) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama
antar sesama anggota.
5) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi
menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
6. 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.
3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas
kekeluargaan.
7. Wewenang rapat anggota koperasi, antara lain:
1) Menetapkan anggaran dasar.
2) Menggariskan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,
dan usaha koperasi.
3) Memilih, mengangkat,

dan memberhentikan pengurus dan

pengawas.
4) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
8. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
Pengurus merupakan pemegang kuasa dari rapat anggota. Masa
jabatan pengurus paling lama lima tahun.
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9. Perseroan Terbatas (PT): Badan usaha ini didirikan juga untuk mencari
laba. Bahkan biasanya laba sebesar-besarnya. Modalnya beruipa
saham. Saham dapat diperjualbelikan. Makin banyak saham, makin
banyak laba didapat.
10. Tugas pengurus koperasi:
1) Mengelola koperasi dan usahanya.
2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4) Mengajukan

laporan

pelaksanaan tugas.

keuangan

dan

pertanggungjawaban
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TEKNIK PENILAIAN
Penilaian Lembar Kerja Siswa
No

1

2

Skor

10

10

= 100

Penilaian Evaluasi
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skor

4

2

4

2

2

2

4

3

3

4

= 100

PAPAN SKOR
Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8

Bintang yang dikumpulkan

Rank
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Penilaian afektif
Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus II
Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4 (Sukmadinata, 2011: 232)
No

Indikator

Deskriptor

1

Percaya diri

1.
2.
3.
4.

2

Kerjasama

1.
2.
3.
4.

3

Tanggung
jawab

4

Ingin tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.
Mampu membuat keputusan dengan cepat
Berani presentasi di depan kelas
Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan dalam
kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan

Checklist
(√)

Skor
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No

Indikator

Deskriptor

Checklist
(√)

Skor

Jumlah Skor

Keterangan :
Skor maksimal

= 4 x 4 = 16

Skor minimal

=4x1=4

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()

Semarang, 18 Maret 2015
Kolaborator,

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

285

IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG

1

Nilai karakter
yang diharapkan
Percaya diri

2

Kerjasama

1.
2.
3.
4.

3

Tanggung jawab

4

Ingin tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

No

Deskripsi
1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas
4. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan
dalam kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan

Kegiatan yang
mencerminkan karakter

Pesan guru dalam
pembelajaran

Keterampilan situasi
pembelajaran
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Penilaian Psikomotor
Instrumen Penilaian Keterampilan Menulis Hasil Diskusi Kelompok
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus II

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

:

1. Bacalah dengan cermat indikator pada aspek di bawah ini.
Rubrik Penilaian Menulis Laporan Hasil Diskusi Kelompok
Aspek
isi jawaban
sesuai
pertanyaan
Jawaban
lengkap sesuai
butir pertanyaan
penggunaan
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar

Baik sekali
(4)
Seluruh jawaban
benar sesuai
pertanyaan
Seluruh butir
pertanyaan diisi

Baik
(3)
Sebagian besar
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian besar
pertanyaan diisi

Cukup
(2)
Sebagian kecil
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian kecil
pertanyaan diisi

Perlu bimbingan
(1)
jawaban sama
sekali tidak
sesuai dengan
pertanyaan
Sama sekali
tidak diisi

Bahasa
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Indonesia yang Indonesia yang
Indonesia yang
Indonesia yang
baik dan benar
baik dan benar
baik dan benar
baik dan benar
digunakan
digunakan
digunakan
digunakan
dengan efisien
dengan efisien
dengan sangat
dengan sangat
dan menarik
dalam
efisien dalam
efisien dalam
dalam
keseluruhan
sebagian besar
sebagian kecil
keseluruhan
penulisan
penulisan
penulisan
penulisan
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor setiap aspek yang
sudah ditetapkan.
3. Lingkariah pada kolom skor sesuai dengan indikator yang nampak.
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Aspek

Skor

Isi jawaban sesuai pertanyaan

1

2

3

4

Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan

1

2

3

4

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

1

2

3

4

(Widoyoko, 2014: 135)
Keterangan :
Skor maksimal

= 3 x 4 = 12

Skor minimal

=3x1=3

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()

Semarang, 18 Maret 2015
Kolaborator,

...............................................
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Sintaks Model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis (Shoimin, 2014: 200)

1. Siswa mengamati media grafis.
2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
3. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
(individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student creative).
4. Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri
dari 4-5 siswa (team).
5. Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
6. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
7. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang

dan

kelompok

yang

dipandang

kurang

berhasil

dalam

menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
8. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
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Lampiran 12
Perangkat Pembelajaran
Siklus III
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SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

Mata Pelajaran

: IPS

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

SK

KD

Indikator

2.Mengen
al sumber
daya
alam,
kegiatan
ekonomi,
dan
kemajuan
teknologi
di
lingkunga
n
kabupaten
/kota dan
provinsi

2.2
Mengenal
pentingnya
koperasi
dalam
meningkatk
an
kesejahtera
an
masyarakat.

2.2.10 Menyebutk
an berbagai
jenis
barang
yang dijual
di koperasi
2.2.11 Menjelaska
n
pentingnya
usaha
bersama
melalui
koperasi
2.2.12 Mengidenti
fikasi
peran
koperasi
dalam
meningkat
kan

Materi
Pokok
Membagi kelas menjadi beberapa kelompok Koperas
yang bersifat heterogen (elaborasi) (team).
i
Menjelaskan materi pelajaran tentang
berbagai jenis barang yang dijual di koperasi,
pentingnya usaha bersama melalui koperasi,
peran koperasi serta klebihan dan kelemahan
koperasi kepada siswa (eksplorasi) (teaching
group).
Memperhatikan penjelasan guru dengan
mengamati bagan yang ditempel di papan
tulis (eksplorasi).
Memberikan tugas pada tiap kelompok
berupa LKS untuk didiskusikan bersamasama (eksplorasi) (student creative).
Belajar bersama dengan mengerjakan tugastugas dari LKS yang diberikan dalam
kelompoknya (elaborasi) (team study).
Membimbing siswa dalam melakukan
diskusi kelompok (eksplorasi).
Menunjuk salah satu dari anggota kelompok
Kegiatan Pembelajaran

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

Alokasi
Penilaian
Waktu
3 x 35 1. Teknik
menit
penilaian
a. Penilaian
sikap/
afektif
:
observasi
(pengamat
an)
b. Penilaian
pengetahua
n/ kognitif
:
tes
tertulis
c. Penilaian
keterampil
an/
psikomotor
:
unjuk
kerja
2. Bentuk

Media dan Sumber
Belajar
Media : bagan dan
gambar
Sumber belajar:
Pujiati, Retno Heny
dan Umi Yuliati.
2008. Cerdas
Pengetahuan Sosial 4.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
Sutrisno, dkk. 2009.
Ilmu Pengetahuan
Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
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SK

KD

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

kesejahtera
untuk maju ke depan kelas menjelaskan
an
jawaban dari kelompok (eksplorasi) (fact
masyarakat
test).
.
h) Maju ke depan kelas menjelaskan jawaban
2.2.13 Menyebutk
sesuai bagan (elaborasi).
an
i) Mempersilahkan siswa dari kelompok lain
kelebihan
untuk menanggapi jawaban dari kelompok
dan
(elaborasi).
kekuranga j) Memberikan penguatan verbal kepada siswa
n koperasi
yang terlibat aktif dalam pembelajaran dan
memebrikan penghargaan berupa stiker
bintang pada kelompok yang aktif
(konfirmasi) (team score and team
recognition)
k) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil
diskusi setiap kelompok (konfirmasi)
(whole-class units)

Materi
Pokok

Alokasi
Waktu

Penilaian

Media dan Sumber
Belajar
Indrastuti dan Penny
Rahmawaty. 2009.
Ilmu Pengetahuan
Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
a)
Rahmawati,
Hartitik Fitria dan
Nurhadi. 2009.
Mengenal
Lingkungan Sekitar
Ilmu Pengetahuan
Sosial 4. Jakarta:
Pusat Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.

instrumen
a. Penilaian
sikap/
afektif
:
lembar
pengamata
n sikap
b. Penilaian
pengetahua
n/ kognitif
: uraian
c. Penilaian
keterampil
an/
psikomotor
:
lembar
pengamata
n rubrik
3. Penskoran Agung, Leo dan
: terlampir
Sutoyo. 2009. IPS 4 :
untuk SD / MI Kelas
4. Jakarta : Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan Nasional.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus 3
Satuan Pendidikan : SDN Tugurejo 01
Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

Mata Pelajaran

: IPS

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan
teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
B. Kompetensi Dasar
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
C. Indikator
2.2.10 Menyebutkan berbagai jenis barang yang dijual di koperasi
2.2.11 Menjelaskan pentingnya usaha bersama melalui koperasi
2.2.12 Mengidentifikasi

peran

koperasi

dalam

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
2.2.13 Menyebutkan kelebihan dan kekurangan koperasi
D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui

pengamatan

gambar

tentang

koperasi,

siswa

dapat

menyebutkan berbagai jenis barang yang dijual di koperasi minimal 3
(RKC1).
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2. Melalui

pengamatan

gambar

tentang

koperasi,

siswa

dapat

mengidentifikasi berbgai jenis barang yang dijual di koperasi dengan
benar (RKC2).
3. Dengan penjelasan guru tentang koperasi, siswa dapat menyebutkan
keuntungan usaha melalui koperasi minimal 2 (RKC1).
4. Melalui tanya jawab tentang koperasi, siswa dapat menjelaskan
pentingnya usaha bersama melalui koperasi dengan benar (RKC2).
5. Melalui tanya jawab tentang koperasi, siswa dapat mengidentifikasi
peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
benar (RKC2).
6. Diberikan pertanyaan tentang koperasi, siswa dapat menjelaskan peran
koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan benar
(RKC2).
7. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan kelebihan koperasi
minimal 3 (RKC1).
8. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan kekurangan
koperasi minimal 3 (RKC1).
9. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan kelebihan koperasi
dengan benar (RP).
10. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan kekurangna koperasi
dengan benar (RP).
Karakter yang diharapkan : Siswa mempunyai sikap percaya diri,
kerjasama, tanggung jawab, ingin tahu.
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E. Materi Pokok
1. Berbagai jenis barang yang dijual di koperasi.
2. Pentingnya usaha bersama melalui koperasi
3. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kelebihan dan kelemahan koperasi.
F. Metode dan Model Pembelajaran
a) Metode

: Metode ceramah, metode diskusi kelompok, metode tanya

jawab dan metode penugasan
b) Model

: Team Assisted Individualization (TAI)

G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pra kegiatan (5 menit)
Salam, doa, absensi dan pengkondisian kelas.
2. Kegiatan awal (10 menit)
a) Memberi motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk
“tepuk semangat”.
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
c) Apersepsi: Anak-anak dari manakah sumber modal koperasi? Apa
saja kelengkapan koperasi itu? (placement test)
3. Kegiatan inti (70 menit)
a) Siswa mengamati media grafis (eksplorasi).
b) Guru dan siswa melakukan tanya jawab (eksplorasi) (teaching
group).
c) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan mengamati bagan
yang ditempel di papan tulis (eksplorasi).
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d) Guru memberikan tugas pada tiap kelompok berupa LKS untuk
didiskusikan bersama-sama (eksplorasi) (student creative).
e) Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen
(team).
f) Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS
yang diberikan dalam kelompoknya (elaborasi) (team study).
g) Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok
(eksplorasi).
h) Guru menunjuk salah satu dari anggota kelompok untuk maju ke
depan kelas menjelaskan jawaban dari kelompok (eksplorasi) (fact
test).
i) Siswa maju ke depan kelas menjelaskan jawaban sesuai bagan
(elaborasi).
j) Guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain untuk menanggapi
jawaban dari kelompok (elaborasi).
k) Guru memberikan penguatan verbal kepada siswa yang terlibat
aktif dalam pembelajaran dan memebrikan penghargaan berupa
stiker bintang pada kelompok yang aktif (konfirmasi) (team score
and team recognition)
l) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi setiap
kelompok (konfirmasi) (whole-class units)
4. Kegiatan akhir (20 menit)
a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
b) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
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c) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.
H. Media dan Sumber Belajar
Media : grafis (berupa bagan)
Sumber belajar:
a) Standar isi KTSP
b) Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan
Sosial 4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
c) Sutrisno, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
d) Indrastuti dan Penny Rahmawaty. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial.
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
e) Rahmawati, Hartitik Fitria dan Nurhadi. 2009. Mengenal Lingkungan
Sekitar Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional.
f) Agung, Leo dan Sutoyo. 2009. IPS 4 : untuk SD / MI Kelas 4. Jakarta :
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
I. Penilaian
1. Teknik penilaian
a. Penilaian sikap/ afektif : observasi (pengamatan)
b. Penilaian pengetahuan/ kognitif : tes tertulis
c. Penilaian keterampilan/ psikomotor : unjuk kerja
2. Bentuk instrumen
a. Penilaian sikap/ afektif : lembar pengamatan sikap
b. Penilaian pengetahuan/ kognitif : uraian
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c. Penilaian keterampilan/ psikomotor : lembar pengamatan rubrik
3. Penskoran : terlampir
Semarang, 25 Maret 2015
Kolaborator

Guru Kelas IV

Alfa Nur
Octaviana
NIM 1401411418
Mengetahui,
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MATERI AJAR

A. Pentingnya Usaha Bersama Melalui Koperasi
Siapa pun orangnya, pasti ingin kesejahteraan hidupnya selalu
meningkat.

Kesejahtaraan

dapat

tercapai,

bila

dapat

memenuhi

kebutuhannya. Untuk dapat memenuhinya, dapat dilakukan sendiri atau
bersama. Salah satu usaha bersama tersebut adalah koperasi. Mengapa
koperasi? Karena tujuan koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan anggotanya. Dengan dasar itulah, menjadi anggota koperasi
diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup. Tapi ingat, jangan lupa
membayar simpanannya. Selama tetap membayar, tentu mendapatkan sisa
hasil usaha. Apalagi bila ikut ambil bagian pada simpanan sukarela.
Semakin banyak simpanan sukarela, semakin banyak sisa hasil usaha yang
diterima.
Simpanan di koperasi digunakan untuk menjalankan kegiatan
koperasi. Kalian ingat, simpanan koperasi merupakan modal koperasi.
Misalnya di koperasi simpan pinjam. Uang yang kita simpan akan
dipinjamkan kepada yang membutuhkan. Peminjam akan dikenakan bunga
rendah. Dengan begitu, perputaran uang akan menghasilkan sisa hasil
usaha (SHU). SHU itu hak dan bagian anggotanya.
Pernahkah kamu menjadi anggota koperasi? Bagaimana dengan
kegiatan koperasi tersebut? Lakukan pengamatan dan penelitian. Dengan
begitu pengalamanmu tentang koperasi semakin bertambah.
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Pengalaman menjadi anggota koperasi, kamu juga merasakan
manfaatnya. Bahkan mungkin mendapat keuntungan. Keuntungan itu tidak
karena uang semata lho. Namun yang dikerjakan melalui koperasi,
memberi banyak keuntungan, diantaranya:
1. Membantu

anggota

koperasi

dalam

memenuhi

kebutuhannya.

Misalnya KUD yang membeli alat-alat pertanian secara bersama-sama.
Otomatis harga menjadi lebih murah.
2. Menghindari sistem ijon
Sistem ijon adalah menjual hasil panen yang belum matang, dengan
harga lebih murah. Pembeli akan menunggu sampai siap dipanen.
Hasil panen menjadi milik si pembeli. Jelas, sistem ini sangat
merugikan petani.
3. Menghindari tengkulak
Tengkulak merugikan banyak orang. Tetapi tengkulak tidak dapat
dihindari

bila

membutuhkan

uang.

Melalui

koperasi,

dapat

menghindari tengkulak.
4. Menghindari rentenir
Rentenir atau lintah darat mencari uang dengan membungakan uang
kepada peminjam. Bunga yang dibebankan biasanya besar. Hal ini
jelas sangat merugikan. Dengan koperasi, orang dapat menghindari
rentenir. Memang, koperasi juga membebankan bunga kepada si
peminjam. Namun bunga tidak tinggi. Bahkan nantinya akan
dikembalikan kepada anggota koperasi, sebagai Sisa Hasil Usaha
(SHU).
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B. Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Setiap orang dewasa dapat menjadi anggota sebuah koperasi.
Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya
anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya.
Keanggotaan koperasi tidak membedakan suku, derajat maupun agama.
Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota
mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan
kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama
koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan
adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat
membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang
membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi.
Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang
meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bagi anggota yang
memiliki hasil produk tertentu juga dapat menjualnya di koperasi.
Demikian pula para petani di desa juga dapat terhindar dari tengkulak
yang membeli hasil panen dengan harga seenaknya.
Dapatkah koperasi mendapatkan untung? Tentu saja dapat.
Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan
jasa peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau
jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan
lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula. Untuk siapa
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keuntungan yang diperoleh koperasi? Keuntungan koperasi akan
dikembalikan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha).
Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian
keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada
yang dirugikan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki
peran yang besar di masyarakat. Jika banyak orang yang dapat mengambil
kemanfaatan koperasi maka ekonomi masyarakat pun akan kuat. Oleh
karena itu tak heran jika koperasi disebut sebagai soko guru atau tiang
utama perekonomian di Indonesia.
Meski

demikian

koperasi

di

Indonesia

masih

banyak

kelemahannya. Meskipun juga telah memiliki beberapa kelebihan. Kita
perlu tahu kelebihan dan kelemahan koperasi di Indonesia. Dengan
mengetahui hal tersebut, kita dapat belajar bagaimana memanfaatkan
kelebihannya, dan bagaimana mengatasi kelemahannya. Hal ini bertujuan
agar koperasi benar-benar menjadi badan usaha yang melindungi dan
mengayomi masyarakat.
C. Kelebihan dan Kelemahan Koperasi
1) Kelebihan koperasi di Indonesia
Hal-hal yang menjadi kelebihan koperasi di Indonesia adalah:
a. Bersifat terbuka dan sukarela.
b. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan
anggota.
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c. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan
besarnya modal
d. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan
sematamata mencari keuntungan.
2) Kelemahan koperasi di Indoensia
Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di Indonesia adalah:
a. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.
b. Kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi.
c. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.
d. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.

303

MEDIA PEMBELAJARAN
bagan

Gambar
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LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)
Nama kelompok

:

Anggota

:

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Petunjuk mengerjakan:
Diskusikan dengan teman sekelompokmu!
Tulislah dalam tabel di bawah ini, apa kelebihan dan kekurangan koperasi?
Kelebihan











Kelemahan
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KISI - KISI SOAL EVALUASI
Kelas/ Semester

: IV/ satu

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Indikator

Tujuan pembelajaran

RK

2.2.10 Menyebutkan
1. Melalui pengamatan gambar tentang koperasi, C1
berbagai jenis barang
siswa dapat menyebutkan berbagai jenis barang
yang
dijual
di
yang dijual di koperasi minimal 3 (RKC1).
koperasi
2. Melalui pengamatan gambar tentang koperasi,
siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis
barang yang dijual di koperasi dengan benar
(RKC2).
3. Dengan penjelasan guru tentang koperasi, siswa C2
2.2.11 Menjelaskan
dapat menyebutkan keuntungan usaha melalui
pentingnya
usaha
koperasi minimal 2 (RKC1).
bersama
melalui 4. Melalui tanya jawab tentang koperasi, siswa
koperasi
dapat menjelaskan pentingnya usaha bersama
melalui koperasi dengan benar (RKC2).
5. Melalui tanya jawab tentang koperasi, siswa C2
2.2.12 Mengidentifikasi
dapat mengidentifikasi peran koperasi dalam
peran koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan
benar (RKC2).
kesejahteraan
6. Diberikan pertanyaan tentang koperasi, siswa
masyarakat.
dapat menjelaskan peran koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

Ranah
RP
RA

Men
ulis
hasil
disk
usi
kelo
mpo
k

Bentu
k soal

Teknik
penilaian

perca Uraian Tes
ya
(tertulis)
diri,
kerjas
Nontes
ama,
(rubrik
tangg
dan
ung
checklist
jawab,
)
ingin
tahu.

No
soal

Kunci
jawaban

Tingkat
kesukaran

1

terlampi mudah
r

2
4

sedang
sulit

3

sedang
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benar (RKC2).
2.2.13 Menyebutkan
7. Dengan kerja kelompok, siswa dapat C1
kelebihan
dan
menyebutkan kelebihan koperasi minimal 3
kekurangan koperasi
(RKC1).
8. Dengan kerja kelompok, siswa dapat
menyebutkan kekurangan koperasi minimal 3
(RKC1).
9. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan
kelebihan koperasi dengan benar (RP).
10. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menuliskan
kekurangna koperasi dengan benar (RP).
Pokok Bahasan
: Koperasi

5

sedang
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Soal Evaluasi
Nama

:

No. Presensi

:

Jawablah pertanyaan beikut ini dengan jawaban yang tepat!
1. Sebutkan 3 contoh jenis barang yang dijual di koperasi sekolah!
2. Apa pentingnya usaha bersama melalui koperasi?
3. Apa peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat?
4. Perlukah di sekolahmu didirikan koperasi sekolah? Jelaskan!
5. Sebutkan 2 kelebihan dan kekurangan koperasi!

Jawab:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

310

KUNCI JAWABAN EVALUASI
1. Pensil, buku, penggaris, dll.
2. Pentingnya usaha bersama melalui koperasi:
1) Membantu

anggota

koperasi

dalam

memenuhi

kebutuhannya.

Misalnya KUD yang membeli alat-alat pertanian secara bersama-sama.
Otomatis harga menjadi lebih murah.
2) Menghindari sistem ijon. Sistem ijon adalah menjual hasil panen yang
belum matang, dengan harga lebih murah. Pembeli akan menunggu
sampai siap dipanen. Hasil panen menjadi milik si pembeli. Jelas,
sistem ini sangat merugikan petani.
3) Menghindari tengkulak. Tengkulak merugikan banyak orang. Tetapi
tengkulak tidak dapat dihindari bila membutuhkan uang. Melalui
koperasi, dapat menghindari tengkulak.
4) Menghindari rentenir. Rentenir atau lintah darat mencari uang dengan
membungakan uang kepada peminjam. Bunga yang dibebankan
biasanya besar. Hal ini jelas sangat merugikan. Dengan koperasi, orang
dapat menghindari rentenir.
3. Koperasi memiliki peran yang besar di masyarakat. Jika banyak orang
yang dapat mengambil kemanfaatan koperasi maka ekonomi masyarakat
pun akan kuat. Oleh karena itu tak heran jika koperasi disebut sebagai
soko guru atau tiang utama perekonomian di Indonesia.
4. Perlu. Koperasi ini beranggotakan para warga suatu sekolah. Koperasi
sekolah menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, pena,
penggaris, pensil, dan lain-lain. Koperasi sekolah diusahakan dan diurus
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oleh siswa. Di samping menyediakan kebutuhan sekolah, koperasi sekola
juga merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, latihan bekerja sama,
latihan bertanggung jawab, dan latihan mengenal lingkungan.
5. Kelebihan koperasi:
a. Bersifat terbuka dan sukarela.
b. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan
anggota.
c. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan
besarnya modal
d. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan sematamata
mencari keuntungan.
Kekurangan koperasi:
a. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.
b. Kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi.
c. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.
d. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.
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TEKNIK PENILAIAN
Penilaian Lembar Kerja Siswa
Kelebihan

Kelemahan

10

10

Skor

= 100

Penilaian Evaluasi
No

1

2

3

4

5

Skor

2

2

2

4

6

= 100

PAPAN SKOR

Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8

Bintang yang dikumpulkan

Rank
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Penilaian afektif
Instrumen Penilaian Ketercapaian Karakter Siswa
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus III

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4 (Sukmadinata, 2011: 232)
No

Indikator

Deskriptor

1

Percaya diri

1.
2.
3.
4.

2

Kerjasama

1.
2.
3.
4.

3

Tanggung
jawab

4

Ingin tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.
Mampu membuat keputusan dengan cepat
Berani presentasi di depan kelas
Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan dalam
kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan
Jumlah Skor

Checklist
(√)

Skor
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Keterangan :
Skor maksimal

= 4 x 4 = 16

Skor minimal

=4x1=4

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()

Semarang, 25 Maret 2015
Kolaborator,

...............................................
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG

1

Nilai karakter
yang diharapkan
Percaya diri

2

Kerjasama

1.
2.
3.
4.

3

Tanggung jawab

4

Ingin tahu

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

No

Deskripsi
1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas
4. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
Berdiskusi dengan teman satu kelompok
Mengemukakan pendapat dalam kelompok
Menyelesaikan tugas secara berkelompok
Membantu teman yang mengalamai kesulitan
dalam kelompok
Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan
Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Aktif dalam pembelajaran
Antusias mencari jawaban
Perhatian pada obyek yang diamati
Menanyakan setiap Iangkah kegiatan

Kegiatan yang
mencerminkan karakter

Pesan guru dalam
pembelajaran

Keterampilan situasi
pembelajaran
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Penilaian Psikomotor
Instrumen Penilaian Keterampilan Menulis Hasil Diskusi Kelompok
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus III

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

:

1. Bacalah dengan cermat indikator pada aspek di bawah ini.
Rubrik Penilaian Menulis Laporan Hasil Diskusi Kelompok
Aspek
isi jawaban
sesuai
pertanyaan
Jawaban
lengkap sesuai
butir pertanyaan
penggunaan
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar

Baik sekali
(4)
Seluruh jawaban
benar sesuai
pertanyaan
Seluruh butir
pertanyaan diisi

Baik
(3)
Sebagian besar
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian besar
pertanyaan diisi

Cukup
(2)
Sebagian kecil
jawaban benar
sesuai
pertanyaan
Sebagian kecil
pertanyaan diisi

Perlu bimbingan
(1)
jawaban sama
sekali tidak
sesuai dengan
pertanyaan
Sama sekali
tidak diisi

Bahasa
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Indonesia yang Indonesia yang
Indonesia yang
Indonesia yang
baik dan benar
baik dan benar
baik dan benar
baik dan benar
digunakan
digunakan
digunakan
digunakan
dengan efisien
dengan efisien
dengan sangat
dengan sangat
dan menarik
dalam
efisien dalam
efisien dalam
dalam
keseluruhan
sebagian besar
sebagian kecil
keseluruhan
penulisan
penulisan
penulisan
penulisan
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor setiap aspek yang
sudah ditetapkan.
3. Lingkarilah pada kolom skor sesuai dengan indikator yang nampak.
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Aspek

Skor

Isi jawaban sesuai pertanyaan

1

2

3

4

Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan

1

2

3

4

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

1

2

3

4

(Widoyoko, 2014: 135)
Keterangan :
Skor maksimal

= 3 x 4 = 12

Skor minimal

=3x1=3

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()

Semarang, 25 Maret 2015
Kolaborator,

...............................................
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Sintaks Model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan
media grafis (Shoimin, 2014: 200)

1. Siswa mengamati media grafis.
2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab (teaching group).
3. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa
(individu) ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (student creative).
4. Guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri
dari 4-5 siswa (team).
5. Siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang
diberikan dalam kelompoknya (team study).
6. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa,
misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya (fact test).
7. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok yang berhasil secra
cemerlang

dan

kelompok

yang

dipandang

kurang

berhasil

dalam

menyelesaikan tugas (team score and team recognition).
8. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa (whole-class units).
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Lampiran
Data Penelitian
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LAMPIRAN 13
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus I
Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4
(Sukmadinata, 2011: 232)
No
1.

2.

Indikator
Membuka
pelajaran

Menjelaskan
materi
pelajaran
kepada siswa

Deskriptor
a.
b.
c.
d.

Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi kepada siswa
Menyampaikan materi pokok yang akan
dibahas

a. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dipahami
b. Menjelaskan materi dengan
menggunakan media grafis
c. Menggunakan contoh untuk memperjelas
materi
d. Menjelaskan kembali materi yang
dianggap penting

Cheklist
(√)
√
√
√

Skor

3

√
√
√

3
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No
3.

4.

5.

6.

7.

Indikator

Deskriptor

Melakukan
variasi dalam
mengajar
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
membimbing
diskusi
kelompok
kecil
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
Mengajukan
pertanyaan
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
memberikan
penghargaan

a. Memberikan
variasi
suara
saat
pembelajaran berlangsung
b. Membentuk kelompok heterogen terdiri
dari laki-laki dan perempuan
c. Menggunakan media grafis yang
bervariasi dalam menjelaskan materi
pelajaran
d. Menggunakan variasi posisi mengajar
antara lain duduk di depan, berkeliling
dan duduk di belakang.

Guru
melakukan
penglolaan
kelas

Cheklist
(√)

Skor

√
√
2

a. Membimbing siswa saat pembentukan
kelompok
b. Menjelaskan
aturan
pembelajaran
menggunakan model TAI
c. Membimbing siswa yang mengalami
kesulitan saat berdiskusi
d. Mengawasi siswa dalam melaksanakan
diskusi

√

a. Mengajukan pertanyaan untuk siswa
dengan cara memanggil anggota dalam
kelompok.
b. Pertanyaan yang diajukan jelas dan
dimengerti siswa
c. Memberi waktu kepada siswa untuk
berpikir sebelum menjawab pertanyaan
d. Memberikan konfirmasi atas jawaban
yang telah disampaikan siswa.

√

a. Memberi penghargaan secara verbal
b. Memberi peghargaan secara gestural
c. Memberi penghargaan dengan mendekati
siswa
d. Memberi penghargaan berupa tanda.
a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif
b. Mengelola waktu dengan baik
c. Memberi reaksi terhadap gangguan yang
muncul
d. Menciptakan suasana belajar yang

√

√
√

3

√
3
√

2
√
√
2
√
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No
8.

Indikator
menutup
pelajaran.

Deskriptor

Cheklist
(√)

menyenangkan
a. Membimbing
siswa
menyimpulkan
pembelajaran yang telah dibahas
b. Mengecek sejauh mana pemahaman
siswa terhadap materi yang telah
dipelajari
c. Memberikan soal evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut berupa tugas
rumah
Jumlah Skor
Kriteria

√
√
√

Keterangan :
Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

Skor minimal

=8x1=8

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, 11 Maret 2015
Kolaborator,

Skor

3

21
Baik
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LAMPIRAN 14
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus II

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4
(Sukmadinata, 2011: 232)
No
1.

2.

Indikator
Membuka
pelajaran

Menjelaskan
materi
pelajaran
kepada siswa

Deskriptor
a.
b.
c.
d.

Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi kepada siswa
Menyampaikan materi pokok yang akan
dibahas

a. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dipahami
b. Menjelaskan materi dengan
menggunakan media grafis
c. Menggunakan contoh untuk memperjelas
materi

Cheklist
(√)
√
√
√

Skor

3

√
√
√

3
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No

3.

4.

5.

6.

7.

Indikator

Melakukan
variasi dalam
mengajar
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
membimbing
diskusi
kelompok
kecil
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
Mengajukan
pertanyaan
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
memberikan
penghargaan

Guru
melakukan

Deskriptor
d. Menjelaskan kembali materi yang
dianggap penting
a. Memberikan
variasi
suara
saat
pembelajaran berlangsung
b. Membentuk kelompok heterogen terdiri
dari laki-laki dan perempuan
c. Menggunakan media grafis yang
bervariasi dalam menjelaskan materi
pelajaran
d. Menggunakan variasi posisi mengajar
antara lain duduk di depan, berkeliling
dan duduk di belakang.

Cheklist
(√)

Skor

√
√
√
4

√

a. Membimbing siswa saat pembentukan
kelompok
b. Menjelaskan
aturan
pembelajaran
menggunakan model TAI
c. Membimbing siswa yang mengalami
kesulitan saat berdiskusi
d. Mengawasi siswa dalam melaksanakan
diskusi

√

a. Mengajukan pertanyaan untuk siswa
dengan cara memanggil anggota dalam
kelompok.
b. Pertanyaan yang diajukan jelas dan
dimengerti siswa
c. Memberi waktu kepada siswa untuk
berpikir sebelum menjawab pertanyaan
d. Memberikan konfirmasi atas jawaban
yang telah disampaikan siswa.

√

a. Memberi penghargaan secara verbal
b. Memberi peghargaan secara gestural
c. Memberi penghargaan dengan mendekati
siswa
d. Memberi penghargaan berupa tanda.
a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif
b. Mengelola waktu dengan baik

√

√
√

3

√
3
√

2
√
√
√

4
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No

Indikator
penglolaan
kelas

8.

menutup
pelajaran.

Deskriptor
c. Memberi reaksi terhadap gangguan yang
muncul
d. Menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan
a. Membimbing
siswa
menyimpulkan
pembelajaran yang telah dibahas
b. Mengecek sejauh mana pemahaman
siswa terhadap materi yang telah
dipelajari
c. Memberikan soal evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut berupa tugas
rumah
Jumlah Skor
Kriteria

Cheklist
(√)
√
√

√
√
√

Keterangan :
Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

Skor minimal

=8x1=8

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, 18 Maret 2015
Kolaborator,

Skor

3

25
Baik
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LAMPIRAN 15
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis
Siklus III

Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Kelas/ Semester

: IV/ 2

Petunjuk

: Berilah tanda chek (√) pada kolom cheklist dengan
indikator pengamatan jika deskriptor nampak!

Kriteria Penilaian

:

a) Skor 1, jika deskriptor tidak nampak sama sekali dan nampak 1
b) Skor 2, jika deskriptor nampak 2
c) Skor 3, jika deskriptor nampak 3
d) Skor 4, jika deskriptor nampak 4 (Sukmadinata, 2011: 232)
No
1.

2.

Indikator
Membuka
pelajaran

Menjelaskan
materi
pelajaran
kepada siswa

Deskriptor
a.
b.
c.
d.

Melakukan apersepsi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi kepada siswa
Menyampaikan materi pokok yang akan
dibahas

a. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dipahami
b. Menjelaskan materi dengan
menggunakan media grafis
c. Menggunakan contoh untuk memperjelas
materi
d. Menjelaskan kembali materi yang
dianggap penting

Cheklist
(√)
√
√
√
√

Skor

4

√
√
√
√

4

327

No
3.

4.

5.

6.

7.

Indikator

Deskriptor

Melakukan
variasi dalam
mengajar
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
membimbing
diskusi
kelompok
kecil
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
Mengajukan
pertanyaan
menggunaka
n
model
Team
Assisted
Individualizat
ion
(TAI)
berbantuan
media grafis
memberikan
penghargaan

a. Memberikan
variasi
suara
saat
pembelajaran berlangsung
b. Membentuk kelompok heterogen terdiri
dari laki-laki dan perempuan
c. Menggunakan media grafis yang
bervariasi dalam menjelaskan materi
pelajaran
d. Menggunakan variasi posisi mengajar
antara lain duduk di depan, berkeliling
dan duduk di belakang.

Guru
melakukan
penglolaan
kelas

Cheklist
(√)
√

Skor

√
√
4

√

a. Membimbing siswa saat pembentukan
kelompok
b. Menjelaskan
aturan
pembelajaran
menggunakan model TAI
c. Membimbing siswa yang mengalami
kesulitan saat berdiskusi
d. Mengawasi siswa dalam melaksanakan
diskusi

√

a. Mengajukan pertanyaan untuk siswa
dengan cara memanggil anggota dalam
kelompok.
b. Pertanyaan yang diajukan jelas dan
dimengerti siswa
c. Memberi waktu kepada siswa untuk
berpikir sebelum menjawab pertanyaan
d. Memberikan konfirmasi atas jawaban
yang telah disampaikan siswa.

√

a. Memberi penghargaan secara verbal
b. Memberi peghargaan secara gestural
c. Memberi penghargaan dengan mendekati
siswa
d. Memberi penghargaan berupa tanda.
a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif
b. Mengelola waktu dengan baik
c. Memberi reaksi terhadap gangguan yang
muncul
d. Menciptakan suasana belajar yang

√
√

√
√
√

4

√
√

4

√

3
√
√
√
√
√

4
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No
8.

Indikator
menutup
pelajaran.

Deskriptor

Cheklist
(√)

menyenangkan
a. Membimbing
siswa
menyimpulkan
pembelajaran yang telah dibahas
b. Mengecek sejauh mana pemahaman
siswa terhadap materi yang telah
dipelajari
c. Memberikan soal evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut berupa tugas
rumah
Jumlah Skor
Kriteria

√
√
√

Keterangan :
Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

Skor minimal

=8x1=8

(Poerwanti, 2008: 6-9)
()

(Widoyoko, 2013: 110)

()
Semarang, 25 Maret 2015
Kolaborator,

Skor

3

30
Sangat
Baik
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LAMPIRAN 16
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I
No JK
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
29
30
31
32
33
34
35
36

P
P
L
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P

Nama
Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S

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

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Indikator
4
5
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2

6
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

8
4
2
3
2
4
4
2
3
1
4
4
3
2
3
2
4
2
4
2
4
4
3
4
4
2
4
2
4
4
3
1
4
2
3
4
2

Jumlah
24
26
22
21
20
25
20
22
20
23
26
26
24
22
20
21
19
24
20
26
23
21
20
23
25
24
20
26
24
22
20
24
20
24
25
22

ratakriteria
rata
3,00
baik
3,25
baik
2,75
baik
2,63
baik
2,50
cukup
3,13
baik
2,50
cukup
2,75
baik
2,50
cukup
2,88
baik
3,25
baik
3,25
baik
3,00
baik
2,75
baik
2,50
cukup
2,63
baik
2,38
cukup
3,00
baik
2,50
cukup
3,25
baik
2,88
baik
2,63
baik
2,50
cukup
2,88
baik
3,13
baik
3,00
baik
2,50
cukup
3,25
baik
3,00
baik
2,75
baik
2,50
cukup
3,00
baik
2,50
cukup
3,00
baik
3,13
baik
2,75
baik
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No JK
Nama
37 L Ilham VL
38 P Indira RA
39 P Intan AKP
40 P Meiliana L
41 L M Raditya A
42 L M M Helmi
43 L Satria BNT
44 L V Nova D
45 L Naufal LNW
46 P Anggita PS
47 P Zahra A
48 L Deo ANP
jumlah
rata-rata
Keterangan:

Jumlah rata- kriteria
Indikator
rata
2
3
2
2
3
3
3
2,75
baik
4
22
1
3
2
2
3
3
2
2,50
cukup
4
20
2
3
2
2
3
3
3
2,75
baik
4
22
3
3
3
4
3
3
4
3,38
baik
4
27
2
3
2
2
3
3
3
2,75
baik
4
22
4
3
3
2
3
3
4
3,25
baik
4
26
2
3
2
2
2
3
4
2,50
cukup
2
20
2
3
3
2
2
3
2
2,63
baik
4
21
1
3
2
2
2
3
3
2,50
cukup
4
20
2
3
2
2
3
3
3
2,75
baik
4
22
2
3
2
2
3
3
3
2,50
cukup
2
20
2
3
2
2
3
3
4
2,88
baik
4
23
181 106 149 119 110 140 155 155
1079
baik
3,8 2,2 3,1 2,5 2,3 2,9 3,2 3,2
22,48

1. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan media
3. Keaktifasn siswa menjawab pertanyaan
4. Kemampuan siswa bekerjasama dngan kelompok menggunakan model
TAI
5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
6. Keaktifasn siswa dalam mengikutipelajaran menggunakan model TAI
7. Siswa menyimpulkasn materi pelajaran
8. Siswa mengerjakan soal evaluasi
Semarang, 11 Maret 2015
Observer,

Ririn Indrayanti
LAMPIRAN 17
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II
No JK
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

P
P
L
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P
L
P

Nama
Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S
Ilham VL
Indira RA

Indikator
4
5
3
2
4
4
4
2
3
2
1
2
3
3
4
2
3
2
3
2
3
2
4
4
4
4
4
2
3
2
3
2

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
4
3
2
3
4
2
3
2
3
3
4
3
3
3

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

4
4

3
3

3
3

3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

3
4
3
1
3
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3

25
30
28
25
25
30
26
25
26
27
31
30
28
25
27

ratarata
3,13
3,75
3,50
3,13
3,13
3,75
3,25
3,13
3,25
3,38
3,88
3,75
3,50
3,13
3,38

Baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik

3
4

26
27

3,25
3,38

Baik
Sangat baik

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

31
29
25
25
27
29
29
27
32
29
27
25
28
25
27
28
28
28
26

3,88
3,63
3,13
3,13
3,38
3,63
3,63
3,38
4,00
3,63
3,38
3,13
3,50
3,13
3,38
3,50
3,50
3,50
3,25

Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik

6
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4

7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2

4
4

4
4

4
3
2
2
2
4
3
2
4
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah

kriteria

332

No JK
Nama
39 P Intan AKP
40 P Meiliana L
41 L M Raditya A
42 L M M Helmi
43 L Satria BNT
44 L V Nova D
45 L Naufal LNW
46 P Anggita PS
47 P Zahra A
48 L Deo ANP
jumlah
rata-rata
Keterangan:

Indikator
3
2
4
4
4
3
4
4
3
2

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

3
3
3
3
4

4

3

3

3

4

3

3

3

Jumlah ratarata
3,38
27
3,75
30
3,63
29
3,75
30
3,38
27

kriteria
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik

4
4
4
4
4

4
4
4
4
3

4
4
4
4
4

2

4

4

4

27

3,38

Sangat baik

2

2

4

4

25

3,13

Baik

172 127 124 141 110 165 171 171
4
3
2,9 3,3 2,6 3,8
4
4

1181
27,47

Sangat baik

1. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan media
3. Keaktifasn siswa menjawab pertanyaan
4. Kemampuan siswa bekerjasama dngan kelompok menggunakan model
TAI
5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
6. Keaktifasn siswa dalam mengikutipelajaran menggunakan model TAI
7. Siswa menyimpulkan materi pelajaran
8. Siswa mengerjakan soal evaluasi
Semarang, 18 Maret 2015
Observer,

Ririn Indrayanti
LAMPIRAN 18
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III

333

No JK
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

P
P
L
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P
L
P
P

Nama
Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S
Ilham VL
Indira RA
Intan AKP

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Indikator
4
5
3
2
4
4
3
2
3
2
3
2
4
4
3
2
3
2
3
2
3
2
4
4
4
4
4
4
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
4
4
4
4
3
2
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
2
4
4
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah
29
32
27
27
29
32
27
29
27
29
32
32
32
27
29
27
27
27
27
32
32
27
26
32
32
32
30
32
30
27
27
32
27
27
27
29
29
29
29

ratarata
3,63
4,00
3,38
3,38
3,63
4,00
3,38
3,63
3,38
3,63
4,00
4,00
4,00
3,38
3,63
3,38
3,38
3,38
3,38
4,00
4,00
3,38
3,25
4,00
4,00
4,00
3,75
4,00
3,75
3,38
3,38
4,00
3,38
3,38
3,38
3,63
3,63
3,63
3,63

kriteria
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik

334

No JK
Nama
40 P Meiliana L
41 L M Raditya A
42 L M M Helmi
43 L Satria BNT
44 L V Nova D
45 L Naufal LNW
46 P Anggita PS
47 P Zahra A
48 L Deo ANP
jumlah
rata-rata
Keterangan:

Jumlah rataIndikator
rata
4
4
4
4
4
4
4
4,00
4
32
4
4
3
2
4
4
4
3,63
4
29
4
4
4
4
4
4
4
4,00
4
32
4
1
3
2
4
4
4
3,25
4
26
4
2
3
2
4
4
4
3,38
4
27
4
2
3
2
4
4
4
3,38
4
27
4
2
3
2
4
4
4
3,38
4
27
4
2
3
2
4
4
4
3,38
4
27
4
2
3
2
4
4
4
3,38
4
27
192 192 142 160 128 192 192 192
1390
4
4
3
3,3 2,7
4
4
4
28,96

1. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan media
3. Keaktifasn siswa menjawab pertanyaan
4. Kemampuan siswa bekerjasama dngan kelompok menggunakan model
TAI
5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
6. Keaktifasn siswa dalam mengikutipelajaran menggunakan model TAI
7. Siswa menyimpulkan materi pelajaran
8. Siswa mengerjakan soal evaluasi
Semarang, 25 Maret 2015
Observer,

Ririn Indrayanti

LAMPIRAN 19
DATA NILAI HASIL BELAJAR IPS PRA SIKLUS

kriteria
sangat baik
sangat baik
sangat baik
baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
sangat baik
baik

335

No

JK

Nama

Nilai

Keterangan

1

P

Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S
Ilham VL
Indira RA
Intan AKP

65

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

2

P

3

L

4

L

5

L

6

P

7

P

8

L

9

P

10

P

11

P

12

L

13

P

14

P

15

P

16

L

17

L

18

L

19

L

20

L

21

L

22

P

23

L

24

P

25

L

26

L

27

L

28

L

29

P

30

P

31

P

32

P

33

P

34

P

35

L

36

P

37

L

38

P

39

P

65
65
60
60
65
65
65
55
55
55
55
50
40
80
60
60
65
60
90
40
80
65
60
65
50
60
80
70
65
60
90
50
80
40
80
50
70
40

336

No

JK

40

P

41

L

42

L

43

L

44

L

45

L

46

P

47

P

48

L

Nama

Meiliana L
M Raditya A
M M Helmi
Satria BNT
V Nova D
Naufal LNW
Anggita PS
Zahra A
Deo ANP

Jumlah
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa tidak tuntas

Nilai
70
50
50
50
80
70
60
90
50

Keterangan

Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
3000
62,5
90
40
12
36

Semarang, Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 20
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SIKLUS I
No JK
Nama
1
P Afifah NN
2
P Amelia NS
3
L Anandika RPP
4
L Ascha MH
5
L Askia DK
6
P Aufina H
7
P Cindy AS
8
L Danu P
9
P Della S
10 P Diah AN
11 P Efrina NMS
12 L Erwin P
13 P Fajria I
14 P Fatimah AZ
15 P Jihan F
16 L M Zidan S
17 L M Burhanudin
18 L M Faza TAJ
19 L M Hanif AA
20 L Niko A
21 L Nova AR
22 P Osiana AP
23 L Pandu BA
24 P Rosycha LS
25 L Very WAS
26 L Hamzah BP
27 L Aditya LP
28 L Adnan N
29 P Alya HQ
30 P Anindya KS
31 P Diana NJ
32 P Dwi Rizqi A
33 P Eryca NL
34 P Faranaya A
35 L Faris M
36 P Fia S
37 L Ilham VL

Nilai
72
84
76
64
68
56
32
60
24
76
68
68
40
64
72
72
72
84
44
96
76
48
56
64
92
56
48
76
64
60
28
96
20
84
56
52
68

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
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No JK
Nama
Nilai
38 P Indira RA
36
39 P Intan AKP
68
Meiliana
L
40 P
80
41 L M Raditya A
56
42 L M M Helmi
92
43 L Satria BNT
68
44 L V Nova D
44
45 L Naufal LNW
52
46 P Anggita PS
76
47 P Zahra A
52
Deo
ANP
48 L
48
jumlah
rata-rata
nilai tertinggi
nilai terendah
jumlah siswa yang tuntas
jumlah siswa tidak tuntas

Keterangan
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
3008
62,7
96
20
17
31
Semarang, 11 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 21
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SIKLUS II
No JK
Nama
1
P Afifah NN
2
P Amelia NS
3
L Anandika RPP
4
L Ascha MH
5
L Askia DK
6
P Aufina H
7
P Cindy AS
8
L Danu P
9
P Della S
10 P Diah AN
11 P Efrina NMS
12 L Erwin P
13 P Fajria I
14 P Fatimah AZ
15 P Jihan F
16 L M Zidan S
17 L M Burhanudin
18 L M Faza TAJ
19 L M Hanif AA
20 L Niko A
21 L Nova AR
22 P Osiana AP
23 L Pandu BA
24 P Rosycha LS
25 L Very WAS
26 L Hamzah BP
27 L Aditya LP
28 L Adnan N
29 P Alya HQ
30 P Anindya KS
31 P Diana NJ
32 P Dwi Rizqi A
33 P Eryca NL
34 P Faranaya A
35 L Faris M
36 P Fia S
37 L Ilham VL

Nilai
73,3
80
66,7
36,7
80
86,7
66,7
86,7
36,7
73,3
73,3
83,3
63,3
86,7
46,7

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

80
73,3

Tuntas
Tuntas

83,3
63,3
60
53,3
76,7
76,7
80
86,7
76,7
63,3
76,7
66,7
93,3
66,7
80
36,7
76,7
53,3

Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

340

No JK
Nama
Nilai
38 P Indira RA
70
39 P Intan AKP
53,3
Meiliana
L
40 P
90
41 L M Raditya A
53,3
42 L M M Helmi
93,3
43 L Satria BNT
93,3
44 L V Nova D
45 L Naufal LNW
73,3
46 P Anggita PS
47 P Zahra A
73,3
Deo
ANP
48 L
jumlah
rata-rata
nilai tertinggi
nilai terendah
jumlah siswa yang tuntas
jumlah siswa tidak tuntas

Keterangan
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
3063,3
71,2
93,3
36,7
27
16
Semarang, 18 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 22
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SIKLUS III
No JK Nama
1
P Afifah NN
2
P Amelia NS
3
L Anandika RPP
4
L Ascha MH
5
L Askia DK
6
P Aufina H
7
P Cindy AS
8
L Danu P
9
P Della S
10 P Diah AN
11 P Efrina NMS
12 L Erwin P
13 P Fajria I
14 P Fatimah AZ
15 P Jihan F
16 L M Zidan S
17 L M Burhanudin
18 L M Faza TAJ
19 L M Hanif AA
20 L Niko A
21 L Nova AR
22 P Osiana AP
23 L Pandu BA
24 P Rosycha LS
25 L Very WAS
26 L Hamzah BP
27 L Aditya LP
28 L Adnan N
29 P Alya HQ
30 P Anindya KS
31 P Diana NJ
32 P Dwi Rizqi A
33 P Eryca NL
34 P Faranaya A
35 L Faris M
36 P Fia S
37 L Ilham VL

Nilai
87,5
100
75
68,75
100
100
75
75
75
87,5
81,25
75
100
87,5
62,5
93,75
62,5
81,25
37,5
87,5
100
75
50
87,5
75
75
93,75
87,5
75
100
81,25
100
75
81,25
68,75
87,5
75

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas

342

No JK Nama
Nilai
38 P Indira RA
87,5
39 P Intan AKP
81,25
Meiliana
L
40 P
87,5
41 L M Raditya A
81,25
42 L M M Helmi
100
43 L Satria BNT
81,25
44 L V Nova D
68,75
45 L Naufal LNW
87,5
46 P Anggita PS
62,5
47 P Zahra A
75
Deo
ANP
48 L
62,5
jumlah
rata-rata
nilai tertinggi
nilai terendah
jumlah siswa yang tuntas
jumlah siswa tidak tuntas

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
3875
80,7
100
37,5
39
9
Semarang, 25 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 23
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF SIKLUS I
No

JK

Nama

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
29
30
31
32
33
34
35
36

P
P
L
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P

Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S

Skor Tiap Indikator
1
2
3
4
2
3
4
1
3
4
4
1
1
3
4
1
1
3
4
1
1
2
4
1
2
4
4
3
1
2
4
1
1
2
4
1
1
3
3
1
1
3
4
1
3
4
4
1
1
4
4
4
1
3
4
1
1
3
4
1
1
3
4
1
2
3
4
1
2
1
4
1
1
3
4
1
2
1
3
4
3
4
4
1
2
3
4
1
1
3
4
1
2
1
3
2
1
3
4
1
3
4
4
2
2
3
4
1
1
3
4
1
2
4
4
1
2
3
4
1
1
3
4
1
1
3
4
1
1
3
4
1
1
4
2
1
1
3
4
1
2
3
4
1
1
3
4
1

Jumlah
10
12
9
9
8
13
8
8
8
9
12
13
9
9
9
10
8
9
10
12
10
9
8
9
13
10
9
11
10
9
9
9
8
9
10
9

Ratarata
2,5
3
2,25
2,25
2
3,25
2
2
2
2,25
3
3,25
2,25
2,25
2,25
2,5
2
2,25
2,5
3
2,5
2,25
2
2,25
3,25
2,5
2,25
2,75
2,5
2,25
2,25
2,25
2
2,25
2,5
2,25

Kriteria
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
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No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

JK
L
P
P
P
L
L
L
L
L
P
P
L

Nama
Ilham VL
Indira RA
Intan AKP
Meiliana L
M Raditya A
M M Helmi
Satria BNT
V Nova D
Naufal LNW
Anggita PS
Zahra A
Deo ANP
Jumlah
Rata-rata
Keterangan:

Skor Tiap Indikator Jumlah
2
3
4
1
10
1
3
3
1
8
1
3
4
1
9
2
3
4
1
10
1
3
4
1
9
3
3
4
1
11
2
1
4
1
8
2
2
3
4
11
1
2
4
1
8
1
3
4
1
9
1
3
4
1
9
1
3
4
1
9
74 141 188 65
458
1,54 2,9 3,92 1,35
9,54

Ratarata
2,5
2
2,25
2,5
2,25
2,75
2
2,75
2
2,25
2,25
2,25

Kriteria
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

Cukup

1. Percaya diri
2. Kerjasama
3. Tanggung jawab
4. Ingin tahu
Semarang, 11 Maret 2015
Observer,

Siti Musyayati
NIM. 1401411555
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS I

1

Nilai
karakter
yang
diharapkan
Percaya diri

2

Kerjasama

3

Tanggung
jawab

No

Deskripsi
5. Berpendapat atau melakukan
kegiatan tanpa ragu-ragu.
6. Mampu membuat keputusan
dengan cepat
7. Berani presentasi di depan
kelas
8. Berani
berpendapat,
bertanya, atau menjawab
pertanyaan
5. Berdiskusi dengan teman
satu kelompok
6. Mengemukakan pendapat
dalam kelompok
7. Menyelesaikan tugas secara
berkelompok
8. Membantu teman yang
mengalamai kesulitan dalam
kelompok
5. Melaksanakan tugas individu
dengan baik

Kegiatan yang
mencerminkan
karakter
Berpendapat,
bertanya
atau
menjawab
pertanyaan
ketika
proses pembelajaran
berlangsung

Pesan guru dalam pembelajaran

Keterampilan
situasi
pembelajaran

Sikap percaya diri perlu dilatih supaya siswa Elaborasi
terbiasa berpendapat, bertanya, menjawab,
mempresentasikan hasil diskusi di depan
kelas dan menyimpulkan materi pembelajaran
yang sudah dibahas. Guru melatih sikap
percaya diri siswa salah satunya dengan cara
mengajak siswa menjawab pertanyaan yang
diberikan guru, “siapa yang tahu apa itu
pengertian koperasi? Apakah tujuan dari
koperasi itu?”.
Kegiatan
diskusi Kerjasama perlu ditingkatkan lagi, karena Elaborasi
kelompok
dalam kegiatan berkelompok diperlukan suatu
kerjasama. Siswa yang memiliki kemampuan
lebih hendaknya membantu siswa yang
kurang dalam hal belajar. Guru mengajak
siswa untuk melakukan diskusi kelompok,
“anak-anak ibu akan memberikan lembar
kerja siswa yang harus kalian kerjakan
dengan kelompok kalian masing-masing”.
Siswa mengerjakan Siswa perlu tahu bahwa tanggung jawab itu Elaborasi
soal evaluasi
sangat penting. Siswa perlu diberi pengertian
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6. Menerima resiko dan
tindakan yang dilakukan
7. Menyelesaikan tugas sesuai
ketentuan
8. Menyelesaikan tugas tepat
waktu
4

Ingin tahu

5. Aktif dalam pembelajaran
6. Antusias mencari jawaban
7. Perhatian pada obyek yang
diamati
8. Menanyakan setiap Iangkah
kegiatan

bahwa apa yang mereka kerjakan itu harus
penuh dengan tanggung jawab. Cara yang
dilakukan guru agar siswa tanggung jawab
terhadap tugasnya yaitu: “anak-anak kalian
harus mengerjakan soal evaluasi ini secara
mandiri. Tidak boleh bekerja sama dengan
temannya”.
Siswa
melakukan Rasa ingin tahu sangat perlu digali supaya Elaborasi dan
diskusi kelompok,
siswa
dapat
mengembangkan eksplorasi
siswa bertanya pada pengetahuannya. . Guru menggali rasa ingin
saat
guru tahu siswa dengan mempersilahkan siswa
menjelaskan
untuk bertanya, “apakah kalian sudah jelas
pelajaran
dengan materi yang kita bahas? Ada yang
ingin bertanya?”.
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LAMPIRAN 24
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF SIKLUS II
No

JK

Nama

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
29
30
31
32
33
34
35
36

P
P
L
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P

Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S

Skor Tiap Indikator
1
2
3
4
2
2
4
2
4
2
4
2
2
2
4
2
1
3
3
1
2
4
4
2
4
2
4
1
1
2
3
3
2
4
4
2
2
2
3
2
2
2
4
1
2
3
4
2
2
4
4
3
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2

10
12
10
8
12
11
9
12
9
9
11
13
10
10
10

Ratarata
2,5
3
2,5
2
3
2,75
2,25
3
2,25
2,25
2,75
3,25
2,5
2,5
2,5

Jumlah

Kriteria
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup

2
2

2
2

4
4

2
2

10
10

2,5
2,5

Cukup
Cukup

4
2
1
4
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2

3
3
2
2
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4

2
3
1
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

13
12
8
12
10
13
10
10
11
10
10
9
10
8
9
9
10

3,25
3
2
3
2,5
3,25
2,5
2,5
2,75
2,5
2,5
2,25
2,5
2
2,25
2,25
2,5

Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
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No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

JK
L
P
P
P
L
L
L
L
L
P
P
L

Nama
Ilham VL
Indira RA
Intan AKP
Meiliana L
M Raditya A
M M Helmi
Satria BNT
V Nova D
Naufal LNW
Anggita PS
Zahra A
Deo ANP
Jumlah
Rata-rata

Skor Tiap Indikator
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
4
4
1
2
2
4
2
2
2
4
2
2
4
4
3

Jumlah
10
10
9
11
10
10
13

Ratarata
2,5
2,5
2,25
2,75
2,5
2,5
3,25

Kriteria
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik

2

2

4

2

10

2,5

Cukup

1

2

4

1

8

2

Cukup

88 103 165 85
2,05 2,4 3,84 1,98

441
10,26

Baik

Keterangan:
1. Percaya diri
2. Kerjasama
3. Tanggung jawab
4. Ingin tahu
Semarang, 18 Maret 2015
Observer,

Ernawati Efendi
NIM. 1401411361
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS II

1

Nilai
karakter
yang
diharapkan
Percaya diri

2

Kerjasama

3

Tanggung
jawab

No

Deskripsi

Kegiatan yang
mencerminkan
karakter

1. Berpendapat atau melakukan
kegiatan tanpa ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan
dengan cepat
3. Berani presentasi di depan
kelas
4. Berani
berpendapat,
bertanya, atau menjawab
pertanyaan

Mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompok, bertanya,
menajawab,
dan
berpendapat dalam
proses pembelajaran.

1. Berdiskusi dengan teman
satu kelompok
2. Mengemukakan pendapat
dalam kelompok
3. Menyelesaikan tugas secara
berkelompok
4. Membantu teman yang
mengalamai kesulitan dalam
kelompok
1. Melaksanakan tugas individu
dengan baik

Kegiatan
kelompok

Pesan guru dalam pembelajaran

Keterampilan
situasi
pembelajaran

Percaya diri siswa perlu ditingkatkan supaya Elaborasi
siswa tidak merasa minder ketika
mempresentasikan hasil diskusi kelompok,
bertanya, menajawab, dan berpendapat
dalam proses pembelajaran. Guru melatih
rasa percaya diri siswa salah satu dengan
cara mengajak siswa mempresentasikan
hasil diskusi kelompok ke depan kelas,
“siapa yang akan membacakan hasil diskusi
kelompoknya di depan kelas?”.
diskusi Kerjasama dalam diskusi kelompok perlu Elaborasi
ditingkatkan. Siswa yang kurang dalam hal
belajar, dapat belajar dari siswa yang
memiliki kemampuan lebih. Guru mengajak
siswa untuk melakukan diskusi kelompok,
“anak-anak ibu akan memberikan lembar
kerja siswa yang harus kalian kerjakan
dengan kelompok kalian masing-masing”.

Siswa mengerjakan Siswa hendaknya lebih bertanggung jawab Elaborasi
soal evaluasi
dengan tugasnya masing-masing supaya
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2. Menerima resiko dan
tindakan yang dilakukan
3. Menyelesaikan tugas sesuai
ketentuan
4. Menyelesaikan tugas tepat
waktu
4

Ingin tahu

1. Aktif dalam pembelajaran
2. Antusias mencari jawaban
3. Perhatian pada obyek yang
diamati
4. Menanyakan setiap Iangkah
kegiatan

hasil
yang dicapai sesuai dengan
kemampuan yang dilmilikinya. Cara yang
dilakukan guru agar siswa tanggung jawab
terhadap tugasnya yaitu: “anak-anak kalian
harus mengerjakan soal evaluasi ini secara
mandiri. Tidak boleh bekerja sama dengan
temannya”.
Siswa
melakukan Siswa hendaknya memperhatikan apa yang Elaborasi dan
diskusi kelompok
disampaikan guru. Apabila ada hal-hal yang eksplorasi
siswa bertanya pada tidak dimengerti, lebih baik ditanyakan
saat
guru kepada guru. Salah satu cara yang dilakukan
menjelaskan
guru untuk mengembangkan sikap ingin
pelajaran
tahu siswa yaitu dengan mempersilahkan
siswa untuk bertanya, “siapa yang masih
belum paham dengan materi yang telah kita
bahas tadi?”.
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LAMPIRAN 25
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF SIKLUS III
No JK
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
29
30
31
32
33
34
35
36

P
P
L
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P

Nama
Afifah NN
Amelia NS
Anandika RPP
Ascha MH
Askia DK
Aufina H
Cindy AS
Danu P
Della S
Diah AN
Efrina NMS
Erwin P
Fajria I
Fatimah AZ
Jihan F
M Zidan S
M Burhanudin
M Faza TAJ
M Hanif AA
Niko A
Nova AR
Osiana AP
Pandu BA
Rosycha LS
Very WAS
Hamzah BP
Aditya LP
Adnan N
Alya HQ
Anindya KS
Diana NJ
Dwi Rizqi A
Eryca NL
Faranaya A
Faris M
Fia S

Skor Tiap Indikator
1
2
3
4
2
3
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
4
3
4
3
2
3
4
3
3
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
2
3
4
3
3
3
4
3
2
3
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
4
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
3
4
3

Jumlah
12
15
13
12
12
14
12
13
12
12
14
15
12
12
12
12
12
12
13
15
15
12
13
12
14
14
13
15
12
12
12
13
12
12
12
12

Ratarata
3
3,75
3,25
3
3
3,5
3
3,25
3
3
3,5
3,75
3
3
3
3
3
3
3,25
3,75
3,75
3
3,25
3
3,5
3,5
3,25
3,75
3
3
3
3,25
3
3
3
3

Kriteria
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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No JK
Nama
37 L Ilham VL
38 P Indira RA
39 P Intan AKP
40 P Meiliana L
41 L M Raditya A
42 L M M Helmi
43 L Satria BNT
44 L V Nova D
45 L Naufal LNW
46 P Anggita PS
47 P Zahra A
48 L Deo ANP
Jumlah
Rata-rata

Skor Tiap Indikator Jumlah
2
3
4
3
12
2
3
4
3
12
2
3
4
3
12
2
4
4
3
13
2
3
4
3
12
2
3
4
3
12
4
3
4
3
14
4
3
4
3
14
2
3
4
3
12
2
3
4
3
12
2
3
4
3
12
2
3
4
3
12
121 153 192 144
610
2,52 3,2
4
3
12,71

Ratarata
3
3
3
3,25
3
3
3,5
3,5
3
3
3
3

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Keterangan:
1. Percaya diri
2. Kerjasama
3. Tanggung jawab
4. Ingin tahu
Semarang, 25 Maret 2015
Observer,

Ernawati Efendi
NIM. 1401411361
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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS III
No
1

2

Nilai
karakter
Deskripsi
yang
diharapkan
Percaya diri 1. Berpendapat atau melakukan
kegiatan tanpa ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan
dengan cepat
3. Berani presentasi di depan
kelas
4. Berani
berpendapat,
bertanya, atau menjawab
pertanyaan

Kerjasama

1. Berdiskusi dengan teman
satu kelompok
2. Mengemukakan pendapat
dalam kelompok
3. Menyelesaikan tugas secara
berkelompok
4. Membantu teman yang
mengalamai kesulitan dalam
kelompok

Kegiatan yang
mencerminkan
karakter
Siswa
menjawab
pertanyaan dari guru,
bertanya, presentasi di
depan
kelas
dan
menyimpulkan materi

Pesan guru dalam pembelajaran

Keterampilan
situasi
pembelajaran

Siswa hendaknya berlatih untuk siap Elaborasi
menjawab pertanyaan dari guru, bertanya
untuk hal-hal yang belum dipahami, dan
harus berani membacakan hasil diskusi
kelompok di depan kelas. Untuk
membiasakan rasa percaya diri siswa,
salah satu yang guru lakukan yaitu
dengan melatih siswa untuk menjawab
pertanyaan yang diberikan guru, “barangbarang apa saja yang dijual di koperasi?
Apakah kelebihan koperasi?”.
Siswa
melakukan Setiap siswa hendaknya mengemukakan Elaborasi
diskusi kelompok
pendapat dalam kelompok. Karena kerja
kelompok itu kerja secara berkelompok,
dan setiap siswa dilatih untuk berani
mengemukakan pendapatnya dalam
kelompok.
Untuk
memaksimalkan
kerjasama guru memberikan tugas berupa
lembar kerja siswa, “anak-anak ibu akan
membagikan lembar kerja siswa yang
harus kalian kerjakan secara bersama-
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sama dengan kelompok”.
3

Tanggung
jawab

4

Ingin tahu

1. Melaksanakan tugas individu
dengan baik
2. Menerima resiko dan
tindakan yang dilakukan
3. Menyelesaikan tugas sesuai
ketentuan
4. Menyelesaikan tugas tepat
waktu
1. Aktif dalam pembelajaran
2. Antusias mencari jawaban
3. Perhatian pada obyek yang
diamati
4. Menanyakan setiap Iangkah
kegiatan

Siswa
mengerjakan
tugas kelompok dan
mengerjakan
soal
evaluasi

Tanggung jawab dalam mengerjakan Elaborasi
evaluasi perlu ditingkatkan supaya hasil
yang didapat itu sesuai dengan apa yang
dikerjakan. Guru selalu memberi
penekana pada siswa, “anak-anak soal
evaluasi ini kalian kerjakan secara
individu, tidak boleh bertanya pada
temannya”.
Siswa
melakukan Siswa hendaknya memperhatikan apa Elaborasi dan
diskusi kelompok,
yang disampaikan guru. Apabila ada hal- eksplorasi
siswa bertanya pada hal yang belum dimengerti, harus berlatih
saat guru menjelaskan berani untuk bertanya kepada guru.
pelajaran
Apabila ada hal-hal yang belum
dimengerti, harus berlatih berani untuk
bertanya kepada guru, “anak-anak ada
yang ingin bertanya apabila masih ada
materi ayng belum jelas?”.
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LAMPIRAN 26
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR SIKLUS I
Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah
Rata-rata

Indikator
Jumlah
1
2
3
3
3
3
9
2
2
2
6
3
3
3
9
3
2
2
7
2
2
2
6
3
3
3
9
2
3
2
7
2
2
2
6
20 20
19
59
2,5 2,5 2,38
7,38

Ratarata
3
2
3
2,33
2
3
2,33
2

Kriteria
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup

Cukup

Keterangan Indikator:
1. Isi jawaban sesuai pertanyaan
2. Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan
3. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Semarang, 11 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 27
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR SIKLUS II
Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah
Rata-rata

Indikator
Jumlah
1
2
3
3
3
2
8
2
2
3
7
3
3
3
9
2
3
3
8
2
2
3
7
4
3
3
10
2
2
2
6
2
2
2
6
20 20
21
61
2,5 2,5 2,63
7,63

Ratarata
2,67
2,33
3,00
2,67
2,33
3,33
2,00
2,00

Kriteria
Baik
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Sangat baik
Cukup
Cukup
Baik

Keterangan Indikator:
1. Isi jawaban sesuai pertanyaan
2. Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan
3. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Semarang, 18 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 28
DATA NILAI HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR SIKLUS III
Kelompok
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah
Rata-rata

Indikator
Jumlah
1
2
3
4
3
4
11
4
2
3
9
4
4
3
11
4
3
3
10
4
2
3
9
4
2
3
9
4
3
3
10
4
3
2
9
32 22 24
78
4 2,8 3
9,75

Ratarata
3,67
3,00
3,67
3,33
3,00
3,00
3,33
3,00

Kriteria
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik

Keterangan Indikator:
1. Isi jawaban sesuai pertanyaan
2. Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan
3. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Semarang, 25 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 29
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS menggunakan Model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan Media Grafis Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
Siklus I

Catatan:
Saat guru menjelaskan pelajaran, beberapa siswa justru menanyakan
bagaimana cara membuat media grafis seperti yang guru gunakan dalam
pembelajaran.
Ketika guru melontarkan pertanyaan kepada siswa, hampir seluruh siswa
mengangkat tangan dan saling berebut untuk menjawabnya. Bahkan begitu
antusiasnya, siswa berdiri supaya ditunjuk guru untuk menjawab. Beberapa siswa
marah ketika guru tidak menunjuknya.
Iklim pembelajaran tidak kondusif ketika terdapat beberapa siswa berbuat
gaduh di dalam kelas.

Semarang, 11 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 30
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS menggunakan Model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan Media Grafis Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
Siklus II

Catatan:
Pembelajaran cenderung tenang karena siswa yang seringkali berbuat
gaduh atau trouble maker di kelas tidak masuk sekolah. Siswa kurang antusias
memperhatikan media yang guru gunakan karena kurang variatif. Terlihat seluruh
siswa aktif dan mengangkat tangan ketika guru memberikan pertanyaan.
Seorang siswa menangis saat mengerjakan soal evaluasi sehingga menarik
perhatian siswa lain untuk melihatnya dan suasana kelas menjadi gaduh.

Semarang, 18 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 31
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS menggunakan Model Team Assisted Individualization
(TAI) berbantuan Media Grafis Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
Siklus III

Catatan:
Suasana kelas tiba-tiba menjadi ramai ketika seluruh siswa berebut maju
ke depan menyampaikan hasil diskusi. Antusiasme siswa untuk maju ke depan
kelas tersebut karena motivasi guru, bagi kelompok yang aktif untuk menempel
bintang pada papan skor. Sehingga akan terlihat kelompok yang aktif maupun
yang tidak aktif. Seluruh siswa berlomba-lomba mengumpulkan skor banyak.
Bahkan ada siswa yang belum dipersilahkan maju tetapi maju ke depan kelas
dengan sendirinya.

Semarang, 25 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 32
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK GURU
Dalam Pembelajaran IPS Menggunakan Model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang
Siklus I

Nama

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari, tanggal

: Rabu, 11 Maret 2015

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

1.

Menurut Bapak/ Ibu bagaimana proses pembelajaran IPS menggunakan
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis yang telah saya lakukan?
Jawab : model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) cocok
digunakan untuk diterapkan di kelas yang jumlah siswanya banyak seperti ini.
Dengan adanya kerja kelompok, siswa yang kurang mampu dalam hal
pelajaran IPS dapat belajar dari teman sekelompoknya yang memiliki
kemampuan lebih.

2.

Menurut Bapak/ Ibu apakah pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkahnya?
Jawab : pembelajaran menggunakan model TAI berbantuan media grafis yang
dilakukan sudah sesuai dengan langkah-langkahnya.
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3.

Apakah kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab : kekurangan terdapat pada pengkondisian kelas. Suasana kelas yang
tercipta kurang kondusif, sehingga konsentrasi belajar siswa tidak maksimal.

4.

Apakah kelebihan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab : kelebihannya dapat melatih siswa untuk saling membantu teman yang
kurang mampu dalam hal pelajaran dengan kerja kelompok.

5.

Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan
pembelajaran sebelumnya?
Jawab : -

Semarang, 11 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 33
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK GURU
Dalam Pembelajaran IPS Menggunakan Model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang
Siklus II

Nama

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari, tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

1.

Menurut Bapak/ Ibu bagaimana proses pembelajaran IPS menggunakan
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis yang telah saya lakukan?
Jawab : guru mampu menguasaik keadaan kelas dan siswa. Seluruh siswa
antusias dalam mengikuti pelajaran. siswa memperhatikan seluruh materi
pelajaran yang disampaikan guru dengan tertib.

2.

Menurut Bapak/ Ibu apakah pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkahnya?
Jawab : Pembelajaran dengan menggunakan model TAI sudah sesuai dengan
langkah-langkahnya, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik.

3.

Apakah kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
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Jawab

: guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi pelajaran.

Seharusnya penyampaian materi jangan terlalu cepat supaya semua siswa
mampu memahaminya dengan baik.
4.

Apakah kelebihan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab : kelebihannya sudah mampu menarik minat siswa untuk
memperhatikan pelajaran yang disampaikan, terutama dengan adanya papan
skor kelompok yang membuat siswa menjadi lebih antusias untuk saling
berlomba menjadi yang terbaik untuk kelompoknya.

5.

Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan
pembelajaran sebelumnya?
Jawab : jelas ada karena pembelajaran yang sebelumnya kurang menarik
minat siswa. Dengan model pembelajaran TAI membuat siswa tertarik
dengan pelajaran IPS.

Semarang, 25 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 34
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK GURU
Dalam Pembelajaran IPS Menggunakan Model Team Assisted
Individualization (TAI) berbantuan Media Grafis pada Siswa Kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang
Siklus III

Nama

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari, tanggal

: Rabu, 25 Maret 2015

Kelas/ Semester

: IV/ 2 (dua)

1.

Menurut Bapak/ Ibu bagaimana proses pembelajaran IPS menggunakan
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media
grafis yang telah saya lakukan?
Jawab : guru mampu menguasai keadaan kelas dan siswa. Seluruh siswa
antusias dalam mengikuti pelajaran. siswa memperhatikan seluruh materi
pelajaran yang disampaikan guru dengan tertib.

2.

Menurut Bapak/ Ibu apakah pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan media grafis
yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkahnya?
Jawab : Pembelajaran dengan menggunakan model TAI sudah sesuai dengan
langkah-langkahnya.

3.

Apakah kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab : kekurangan sudah tidak nampak karena guru telah melakakukan
perbaikan dari siklus sebelumnya.
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4.

Apakah kelebihan dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi?
Jawab : kelebihannya guru berhasil membuat siswa aktif dalam pembelajaran.
Seluruh siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tertinggi dengan
adanya papan skor. Dengan begitu seluruh siswa menjadi termotivasi untuk
aktif dalam pembelajaran.

5.

Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan
pembelajaran sebelumnya?
Jawab :pada pembelajaran sebelumnya, guru sudah mampu menarik minat
siswa dalam belajar. Akan tetapi untuk pembelajaran kali seluruh siswa sudah
mampu dikuasai guru sehingga pembelajaran berlangsung tertib dan sangat
menarik.

Semarang, 25 Maret 2015
Peneliti,

Alfa Nur Octaviana
NIM. 1401411418
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LAMPIRAN 35
Foto penelitian
Siklus I

SDN Tugurejo 01

Siswa berbaris sebelum masuk kelas

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Guru menjelaskan pelajaran menggunakan
media grafis
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Guru bertanya dan siswa mengangkat
tangan sebelum menjawab

Guru membimbing siswa dalam
diskusi kelompok

Siswa mempresentasikan hasil diskusi di
depan kelas

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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Siklus II

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Guru menjelaskan pelajaran menggunakan media grafis

Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan dari guru
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Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok

Siswa dengan bimbingan guru membahas hasil diskusi kelompok

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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Siklus III

Guru menjelaskan pelajaran

Siswa mengangkat tangan sebelum menjawab
pertanyaan dari guru

Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok
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Siswa menempel bintang prestasi pada papan skor

Siswa membacakan hasil diskusi kelompok dengan
dibimbing guru

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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LAMPIRAN 36

SURAT-SURAT PENELITIAN
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