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ABSTRAK 

Kumalasari, Debby Rosita. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 
melalui Model Quantum Teaching dengan Media Audio-visual pada Siswa 
Kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Dra. Mu’nisah, M.Pd. 330 halaman 

 
Mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan mengenal 

konsep, berpikir logis dan kritis, berkomitmen dan mampu berkomunikasi serta 
bekerjasama dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. IPS merupakan 
mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 
generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Berdasarkan refleksi melalui data 
hasil observasi, catatan lapangan, dan  tes menunjukkan, belum optimalnya tujuan 
pembelajaran IPS kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. Permasalahan yang 
ditemukan terjadi karena faktor guru, siswa, maupun media yang digunakan. Pada 
saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, guru cukup bagus dalam 
menunjukkan penguasaan materi, namun guru belum memanfaatkan  metode dan 
multimedia yang memadai. Faktor siswa menunjukkan bahwamereka kesulitan 
menguasai materi IPS yang sarat dengan pengetahuan umum dan kehidupan sosial 
masyarakat tanpa alat bantu dan media pembelajaran yang sesuai dengan topik. 
Salah satu upaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut yaitu dilakukan PTK 
melalui penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah meningkatkan kualitas 
pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual 
pada siswa kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang? Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar melalui model Quantum Teaching dengan media 
audio-visual pada siswa kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. 

Penelitian dilaksanakan tiga siklus, masing-masing  satu kali pertemuan. 
Setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN 
Karanganyar 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
nontes. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) keterampilan guru meningkat, siklus I 
memperoleh skor 16 kategori baik, siklus II memperoleh skor 18 kategori baik, 
dan siklus III memperoleh skor 22 kategori sangat baik, (2) aktivitas siswa 
meningkat, siklus I memperoleh skor 12,9 kategori cukup, siklus II memperoleh 
skor 16,3 kategori baik, dan siklus III memperoleh skor 19,8 kategori sangat baik, 
(3) persentase ketuntasan belajar siswa meningkat, siklus I 27% tidak tuntas, 
siklus II 77% tidak tuntas, dan siklus III 89% tuntas. 

Simpulan penelitian ini adalah model Quantum Teaching dengan media 
audio-visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V 
SDN Karanganyar 01 Semarang. Saran yang diberikan perlu adanya latihan serta 
persiapan dan perencanaan yang matang  karena model ini memerlukan 
keterampilan guru secara khusus untuk mengubah pembelajaran konvensional, 
monoton, dan membosankan menjadi menyenangkan. 

Kata Kunci: audio-visual; kualitas; pembelajaran IPS; quantum teaching 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk karakter seseorang 

menjadi pribadi yang baik melalui berbagai ilmu pengetahuan sesuai  norma dan 

nilai-nilai yang berlaku. Pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem 

pendidikan nasional yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam 

tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau 

satuan  pendidikan yang sederajat.  

Munib (2010) berpendapat sistem pendidikan nasional merupakan 

keseluruhan komponen pendidikan  yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan, salah satu komponen tersebut di Indonesia mengalami 

perubahan kurikulum yakni dari Kurikulum 2013 beralih kembali pada Kurikulum 

2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 

2013, dijelaskan tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 banyak menghadapi kendala 

sehingga dilakukan kaji ulang dan revisi, maka menteri pendidikan dan 

kebudayaan (mendikbud) Anies Baswedan menangguhkan penerapan Kurikulum 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://www.sekolahdasar.net/2014/12/mendikbud-putuskan-kurikulum-2013-dihentikan.html
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2013 untuk sementara bagi sebagian sekolah termasuk SD peneliti yang kembali 

menggunakan KTSP . Penangguhan kurikulum 2013 dilandasi karena masih ada 

masalah dalam kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan 

guru dan pelatihan kepala sekolah yang belum merata sehingga dikhawatirkan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

Kualitas pembelajaran secara operasional diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis pendidik, peserta didik, kurikulum, bahan ajar, 

media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Dikti, 2004:7). Meski 

demikian, apapun kurikulum dan sarana yang dimiliki sekolah, pada akhirnya 

gurulah penentu proses pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut agar mampu 

memfasilitasi kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memberikan motivasi 

kepada siswa, menyediakan iklim belajar yang kondusif, melakukan inovasi-

inovasi pembelajaran, dan mampu mentransfer ilmu pengetahuan serta nilai-nilai 

kepada siswa. (Luh Amani, dkk dalam Jurnal Pendidikan “Implementasi Supervisi Klinis dalam 

Rangka Meningkatkan Kemampuan Guru Mengelola Proses Pembelajaran pada Guru SD Se-

Gugus VII Kecamatan Sawan, 2013, Vol.03).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2006, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

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

http://www.sekolahdasar.net/2014/12/mendikbud-putuskan-kurikulum-2013-dihentikan.html


 

 

 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut. (1)  mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya. (2) memiliki kemampuan 

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

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. (3) 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. (4)  memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. (BSNP, 2006: 175) 

 

Dimyati dan Soedjono (dalam Anitah, 2011: 1.24), menyebutkan bahwa 

untuk mencapai tujuan IPS di atas, perlu disusun suatu strategi pembelajaran 

efisien yang mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari 

komponen pembentukan sistem pembelajaran. Selain strategi, penggunaan model 

dan media yang efektif dan efisien juga sangat penting. 

Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2013: 133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk  

rencana pembelajaran jangka panjang, merancang materi, dan membimbing 

siswan di kelas. Media pembelajaran menurut Anitah (2011: 6.11) adalah saluran 

atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran (message) yang disampaikan oleh 

sumber pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) agar pesan-pesan tersebut 

dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas 

menunjukkan pentingnya pembelajaran yang bermakna. Namun pada 

kenyataannya, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak luput dari 

kecenderungan teacher centered. Kondisi demikian membuat proses belajar 

mengajar  hanya didominasi guru. Apalagi pembelajaran IPS merupakan mata 

pelajaran sarat pengetahuan sehingga siswa dituntut memiliki pemahaman yang 

holistik terhadap materi yang disampaikan guru. 
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Berdasarkan temuan Nur Laila, dkk (2014), menunjukkan masih banyak 

permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS yaitu pembelajaran 

masih berpusat pada guru belum menggunakan model inovatif sehingga 

kegairahan siswa sangat rendah dan cenderung pasif mengakibatkan hasil belajar 

IPS belum memuaskan.  

Saat orientasi lapangan di SDN Karanganyar 01 Semarang mengobservasi 

pembelajaran yang dilakukan di kelas V, menunjukkan kegiatan pada tema 

Peristiwa dalam Kehidupan dengan  muatan IPS, Matematika, IPA belum 

menggunakan model dan media yang mengaktifkan siswa. Peran guru sangat 

sentral, guru belum menggunakan media dan sumber belajar yang baru dan 

inovatif untuk menarik minat belajar siswa misalnya penggunaan Information and 

Communication Technology (ICT) sehingga siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pelajaran. 

Hasil refleksi peneliti pada kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum 

2013 tema Peristiwa dalam Kehidupan saat melaksanakan kegiatan PPL, 

berdasarkan data observasi, catatan lapangan, dan  tes menunjukkan tujuan 

pembelajaran IPS belum optimal jika dibandingkan dengan pencapaian IPA dan 

Matematika. Pencapaian hasil belajar muatan IPS KD 3.1 masih rendah, 

ditunjukkan dengan data nilai dari 48 siswa hanya 12 siswa (25%) yang 

mendapatkan  nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 

sisanya 36 siswa (75%) nilainya di bawah KKM.  Nilai terendah 45 dan nilai 

tertinggi 82, dengan  rerata kelas 60,42 dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

67. Jadi, nilai siswa masih berada di bawah KKM dan harus ditingkatkan. Kondisi 
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tersebut kemungkinan terjadi karena beberapa faktor, baik dari guru, siswa, 

maupun media yang digunakan kurang mendukung pembelajaran. 

Pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran guru cukup bagus dalam 

menunjukkan penguasaan materi, namun dari aspek pendekatan yang digunakan, 

guru belum memanfaatkan  metode  dan  multimedia yang memadai. Faktor siswa 

menunjukkan bahwa siswa kesulitan menguasai materi IPS yang sarat 

pengetahuan umum dan kehidupan sosial masyarakat tanpa alat bantu dan media 

yang sesuai dengan topik sehingga siswa kurang aktif, sering ramai atau 

mengganggu temannya. Memperhatikan data hasil belajar dan kondisi 

pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung, maka perlu sekali peningkatkan 

kualitas pada proses pembelajaran agar tercipta pembelajaran interaktif  yang 

melibatkan baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, sehingga 

siswa SDN Karanganyar 01 Semarang  menjadi aktif, terampil dan tujuan 

pembelajaran tercapai.  

Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas V (kolaborator), untuk 

memecahkan masalah pembelajaran tersebut, menetapkan penerapan model 

inovatif  yang dipadukan dengan penggunaan media yang sesuai sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan 

guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Proses pembelajaran diarahkan untuk 

melatih berpikir analitis (peserta didik diajarkan untuk mengambil keputusan) 

bukan berpikir mekanistis (rutin hanya dengan mendengarkan dan menghafal 

semata). 
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Berdasarkan  masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti bersama 

kolaborator memilih model Quantum Teaching dengan media audio-visual 

sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. 

Menurut De Porter, dkk (2010), Quantum Teaching adalah pembelajaran 

yang dapat menciptakan interaksi dan keaktifan siswa, sehingga kemampuan, 

bakat, dan  potensi dapat berkembang agar siswa dapat belajar secara mudah 

untuk  meningkatkan prestasi dengan menyingkirkan hambatan melalui 

penggunaan cara dan  alat yang tepat,. Model Quantum Teaching memiliki 

beberapa kelebihan, antara lain: (1) dapat membimbing siswa berfikir kearah yang 

sama. (2) lebih melibatkan siswa sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan 

kepada hal-hal penting untuk diamati secara teliti. (3) gerakan dan proses 

dipertunjukkan, maka tidak memerlukan  keterangan-keterangan yang banyak. (4) 

proses pembelajaran lebih nyaman dan menyenangkan. (5) siswa dirangsang 

untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan dapat 

mencoba melakukannya sendiri. (6) model Quantum Teaching membutuhkan 

kreativitas dari seorang guru dalam merangsang keinginan bawaan siswa untuk 

belajar, maka secara tidak langsung guru terbiasa kreatif setiap harinya. (7) 

pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. 

(Susanti, 2012) 

Pelaksanaannya, bersama dengan Quantum Teaching, pembelajaran IPS  

lebih mudah dipahami siswa apabila disertai dengan media inovatif. Peneliti 

memilih media audio-visual karena media ini dapat memberikan rangsangan, 

pengalaman, dan persepsi terhadap materi pembelajaran serta dapat mengasah
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penalaran dan koneksi dalam pemahaman konsep anak. Khurnia Utami (dalam 

Jurnal Pendidikan, Vol. 01, No.02 tahun 2013, 0-216) 

 Pembelajaran berbantuan media audio-visual adalah sebuah cara 

pembelajaran dengan  menggunakan media yang mengandung unsur suara dan 

gambar sehingga penyerapan materi melibatkan indra penglihatan dan indra 

pendengaran. Peneliti menggunakan video sebagai salah satu bentuk media audio-

visual. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui pentingnya peran model 

dan media, selain sebagai perantara pesan pembelajaran, juga bisa memberikan 

pengalaman belajar yang variatif, menumbuhkan sikap dan keterampilan 

teknologi dan menciptakan suasana belajar yang bermakna. Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan model dan media pembelajaran inovatif  yaitu model 

Quantum Teaching dengan media audio-visual dalam pembelajaran  IPS agar 

dapat meningkatkan keterampilan guru sehingga berdampak pada meningkatnya 

aktivitas siswa dan perolehan hasil belajar yang lebih baik. 

Penerapan model Quantum Teaching untuk memecahkan masalah dalam 

pembelajaran sudah pernah dilakukan sebelumnya dan  hasilnya terbukti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa hasil penelitian yang dimaksud 

antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Risma Siti Amirotun, dkk dalam jurnal 

penelitian pendidikan Vol 5, No 2 (2016) berjudul “Penerapan Model Quantum 

Teaching dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 

Sidomulyo”. Pelaksanaan  observasi terhadap guru dan siswa saat melaksanakan 

pembelajaran, siklus I mencapai rata-rata 75,75%, siklus II meningkat menjadi 

86,90% dan siklus III meningkat menjadi 90,45%. Persentase ketuntasan rata-rata 
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hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 81,25%, siklus II meningkat menjadi 

87,50% dan siklus III mencapai 100%. Penelitian tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Cahyaning Citra Pertiwi, dkk dalam jurnal 

penelitian pendidikan Vol 7, No 1 (2018) tentang “Penggunaan Model Quantum 

Teaching dengan Audio Visual dalam Peningkatan Hasil Belajar IPS Pada Kelas 

V Sekolah Dasar”. Hasil penelitian tersebut menunjukan skor rata-rata guru dalam 

mengajar pada siklus I mencapai 2.73, sedangkan siklus II mencapai 3.5, dan 

siklus III mencapai 3.9. Skor aktivitas siswa pada siklus I mencapai 2.66, siklus II 

3.49, siklus III sudah memenuhi Indikator Kinerja Penelitian yaitu 3.85. Hasil 

belajar siswa pada kegiatan pretest mencapai 15,15%. Setelah dilaksanakan 

tindakan,  ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I meningkat menjadi 40,91%. 

Siklus II dilaksanakan upaya perbaikan, meningkat menjadi 71,21%. Siklus III 

hasil belajar meningkat kembali menjadi 90,91%.  

Memperhatikan hasil penelitian di atas menunjukkan keterampilan guru, 

aktivitas, dan hasil belajar siswa melalui penerapan model Quantum Teaching 

dengan media audio-visual berhasil diterapkan dan dapat menciptakan  kegiatan 

belajar mengajar yang bergairah serta menyenangkan karena keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran sangat diperhatikan.  

Berdasarkan ulasan di atas, maka peneliti mengkaji penelitian “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Quantum Teaching dengan Media 

Audio-visual pada Siswa Kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan umum “Bagaimanakah meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual pada siswa kelas V 

SDN Karanganyar 01 Semarang?” 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual  

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang? 

2. Apakah penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Karanganyar 01 Semarang? 

3. Apakah penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, alternatif pemecahan masalah yang 

digunakan adalah penerapan  model Quantum Teaching dengan media audio-

visual. Langkah-langkah Quantum Teaching mengacu pada teori menurut De 

Porter, B., Reardon, M. & Nourie, S. S. (2010) dikombinasikan  dengan media 

audio-visual sebagai berikut: 
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1. Tumbuhkan 

Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan, 

bercerita atau memperlihatkan video untuk menarik dan  memfokuskan 

perhatian siswa. Siswa mengamati video, menjawab pertanyaan dari guru, dan 

mengaitkan jawaban tersebut dengan materi yang akan dipelajari.  

2. Alami 

Menciptakan pengalaman umum yang mudah dijumpai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan permainan atau 

simulasi yang mengaktifkan pengetahuan mereka. Siswa mengaitkan 

pengalaman umum yang pernah dijumpainya/dialaminya dengan informasi 

yang baru diterima.  

3. Namai 

Guru membimbing siswa berdiskusi dalam mengidentifikasikan materi. Siswa 

membentuk kelompok, aktif berdiskusi dengan bantuan media audio-visual.  

4. Demonstrasikan 

Guru membimbing demonstrasi siswa dari hasil kerja kelompok. Siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok lain 

diberi kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. 

5. Ulangi 

Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan, merefleksi dan mengevaluasi 

pembelajaran (misalnya merangkum  materi, menggunakan permainan, atau 

mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari). Siswa 
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menyimpulkan materi, menanggapi refleksi dari guru (misalnya menjawab 

pertanyaan, menyebutkan poin-poin materi, atau menulis rangkuman materi).  

6. Rayakan 

Memberikan umpan balik positif kepada siswa. Guru mengondisikan akhir 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa untuk merayakan kegiatan  

pembelajaran di kelas (misalnya bernyanyi bersama, memberikan pujian, atau 

memberikan reward). Siswa bersama guru merayakan akhir kegiatan 

pembelajaran.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini untuk “Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching  dengan media audio-visual pada siswa kelas V 

SDN Karanganyar 01 Semarang.” Adapun tujuan khususnya sebagai berikut. 

1.3.1 Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching  dengan media audio-visual pada siswa 

kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. 

1.3.2 Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching  dengan media audio-visual pada siswa 

kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. 

1.3.3 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Quantum Teaching  dengan media audio-visual pada siswa kelas V SDN 

Karanganyar 01 Semarang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, berkaitan dengan desain perencanaan pembelajarannya 

model Quantum Teaching dengan media audio-visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang menekankan kenyamanan belajar dan menciptakan 

suasana menyenangkan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Meningkatkan motivasi dan sisi kreatif guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran yang lebih bervariasi/ inovatif karena model Quantum Teaching 

membutuhkan kreativitas dari seorang guru dalam  merangsang keinginan bawaan 

siswa dalam belajar. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Menerapkan model Quantum Teaching dengan media audio-visual dapat 

menumbuhkan minat siswa dalam belajar, mendorong siswa untuk aktif, 

memberikan rasa nyaman dan senang dalam pembelajaran sehingga meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual dapat 

memberikan kontribusi lebih baik dalam perbaikan pembelajaran. Memberikan 

wawasan dan motivasi bagi guru-guru untuk melakukan penelitian-penelitian 

sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar adalah perubahan perilaku hasil dari pengalaman atau latihan yang 

diperkuat sampai seseorang dapat menunjukkan perubahan perilakunya. 

Arsyad (2007: 1), mengatakan belajar adalah suatu proses kompleks yang 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya akibat adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja 

dan dimana saja sehingga akan menghasilkan perubahan pada tingkat 

pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. 

Sementara itu, Siregar dan Nara (2014), mengemukakan belajar ialah 

proses kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek yaitu: (1) 

bertambahnya jumlah pengetahuan, (2) adanya kemampuan mengingat dan 

mereproduksi, (3) adanya penerapan pengetahuan, (4)  menyimpulkan makna, (5) 

menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas, dan (6) adanya perubahan 

sebagai pribadi.  

Gagne (dalam Anitah, 2009: 1.3), mendefinisikan belajar sebagai suatu 

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. 

Sependapat dengan Gagne, Travers dan Cronbach (dalam Suprijono, 2012: 2), 

belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku, atau dalam definisi 

yang dibuat Cronbach sebagai perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu aktivitas yang dilakukan seumur hidup oleh manusia yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku, sikap, dan kebiasaan melalui proses penyesuaian akibat 

hasil interaksi antara dirinya dan lingkungannya. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar adalah batas-batas kemungkinan yang dapat 

membantu guru dalam memilih tindakan tepat dalam pembelajaran.  

Menurut Dimyati (2005:30), prinsip-prinsip belajar adalah: 

1. Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar yang dapat 

membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya karena motivasi berkaitan erat 

dengan minat sehingga siswa yang mempunyai minat akan cenderung perhatian 

dan timbul motivasinya untuk mempelajari bidang tertentu. 

2. Keaktifan 

Keaktifan siswa akan mendorong untuk berbuat sesuatu, mempunyai 

kemauan dan aspirasi sendiri apabila siswa aktif mengalami sendiri. 

3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman 

Belajar melalui pengalaman membuat siswa tidak hanya mengamati tetapi 

menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan tanggung jawab terhadap 

hasilnya. 

4. Pengulangan 

Berdasarkan teori psikologi daya, belajar menekankan prinsip pengulangan. 

yaitu melatih daya-daya manusia yang terdiri atas daya: mengamati, menanggapi, 
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mengingat, mengkhayal, merasakan dsbnya yang dilatih sehingga akan menjadi 

sempurna. 

5. Tantangan 

Siswa menghadapi hambatan untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi anak 

harus timbul untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga bahan pelajaran 

haruslah menantang agar siswa bergairah untuk mengatasinya. 

6. Balikan dan penguatan 

Siswa akan belajar lebih giat dan semangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil baik yang merupakan balikan menyenangkan dan berpengaruh 

baik untuk usaha belajar selanjutnya.  

7. Perbedaan individu 

Siswa merupakan individu unik yang mempunyai perbedaan satu dengan 

lainnya sehingga berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip belajar 

adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses 

belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan 

peserta didik. 

2.1.1.3 Teori-teori Belajar 

Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara 

pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan 

metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. 

Menurut Siregar dan Nara (2011), terdapat lima teori belajar yang menjadi 

acuan dalam pembelajaran sebagai berikut: 
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1. Teori Deskriptif dan Preskriptif 

Teori belajar deskriptif tujuan utamanya menjelaskan proses belajar untuk 

memberikan hasil, sedangkan teori belajar preskriptif tujuan utamanya 

menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan. Para ahli 

yang mendefinisikan teori ini antara lain: Bruner, Reigeluth, dan Simon. 

2. Teori Behavioristik  

Teori behavioristik merupakan teori yang berpandangan 

bahwa belajar  adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi 

antara stimulus dan respon. Para ahli yang banyak berkarya dalam aliran ini 

adalah Thorndike, Watson, Hull, Edwin Guthrie dan Skinner.  

3. Teori  Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes 

terhadap teori perilaku yang berkembang sebelumnya. Teori ini memiliki 

perspektif siswa memproses infromasi dan pelajaran melalui upayanya 

mengorganisasi, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan baru 

dengan pengetahuan yang telah ada dan menekankan bagaimana informasi 

diproses. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif  ini adalah Ausubel, 

Bruner, dan Gagne.  

4. Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir 

(filosofi)  pembelajaran  konstektual yaitu  pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/
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tidak tiba-tiba siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Teori ini bertujuan agar siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah, 

mencari ide dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka 

terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru dan mampu 

mengaplikasikannya dalam semua situasi sehingga akan ingat lebih lama semua 

konsep. 

5. Teori Humanistik 

Belajar menekankan pentingnya proses yang bersifat eklektik, tujuannya 

adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Aplikasi teori 

humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir 

induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa 

secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan 

diskusi, membahas materi secara berkelompok sehingga siswa dapat 

mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Pembelajaran 

berdasarkan teori humanistik cocok diterapkan pada materi-materi yang bersifat 

pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap 

fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa 

senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, 

perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. 

Guru yang baik menurut teori ini adalah guru yang memiliki rasa humor, 

adil, menarik, lebih demokratis, mampu berhubungan dengan siswa dengan 

mudah dan wajar. Sedangkan guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki 



19 

 

 

 

rasa humor rendah, mudah menjadi tidak sabar, suka melukai perasaan siswa 

dengan komentar yang menyakitkan, bertindak otoriter, dan kurang peka terhadap 

perubahan yang ada. 

Berdasarkan sekian teori di atas, peneliti diantaranya memakai teori 

konstruktivisme, kognitif, dan humanistik untuk dijadikan dasar sebagai 

penetapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual. 

2.1.1.4 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar yang mana proses ini identik dengan kedudukan guru 

sebagai tutor siswa saat kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi 

ketika seseorang sedang belajar karena belajar merupakan proses alamiah setiap 

orang (Huda, 2013: 2).   

Menurut Nasution (dalam Amri, 2013: 28), pembelajaran merupakan suatu 

aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan (ruang belajar, guru, alat 

peraga, perpustakaan, laboratorium, dsbnya dan menghubungkannya dengan anak 

didik, sehingga terjadi proses belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berasumsi pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada siswa sehingga terjadi 

interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar untuk memberikan 

kemudahan dalam belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku, 

keterampilan, maupun pengetahuan siswa.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Proses belajar dapat mengalami hambatan, untuk mengatasi hambatan 

tersebut maka kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pembelajaran karena belajar membutuhkan proses, interaksi, 

motivasi, lingkungan, dll.  (Syah, 2005)  

1. Faktor Guru 

Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran karenaberhasil atau 

tidaknya sebuah pembelajaran bergantung pada bagaimana cara seorang guru 

membelajarkan sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Ada dua jenis faktor, 

yakni: 

a. Faktor Kondisi Fisik 

Sebaiknya seorang guru membelajarkan materi yang tidak bertentangan 

dengan kondisi fisik siswa agar mereka lebih menguasai apa yang menjadi 

kelebihannya. 

b. Faktor Kondisi Psikis 

Seorang guru yang sedang stres sebaiknya tidak mengajar terlebih dahulu 

karena dikhawatirkan ia akan melampiaskan emosinya kepada siswa-siswanya 

karena akan berdampak tidak baik kepada guru maupun siswa.  

2. Faktor Siswa 

a. Kondisi fisik 

Siswa yang sakit tidak mungkin mengikuti pelajaran seperti saat dalam 

keadaan sehat. Jika dipaksakan, siswa akan sulit memahami materi. Oleh karena 



21 

 

 

 

itu, ketika guru mengetahui terdapat siswa yang sakit, sebaiknya menyuruh siswa 

tersebut beristirahat. 

b. Kondisi psikis 

Anak terlahir dengan  kemampuan berbeda-beda. Tugas guru adalah 

membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka, misalnya ada siswa yang 

mempunyai kemampuan menggambar sebaiknya diberikan stimulus lebih. Maka, 

sekolah memberikan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan bakat minat 

siswa. 

3. Faktor tujuan 

Meliputi faktor: 

a. Kejelasan 

Sekolah harus memiliki kejelasan mengenai visi-misi dan tujuan pembelajaran di 

sekolah tersebut. 

b. Urgensi 

Faktor urgensi berkaitan dengan pentingnya kelas peminatan atau penjurusan 

misalnya di SMA/MA untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. 

c. Tingkat Kesulitan 

Pemerintah memperhatikan faktor kesulitan materi yang dipelajari anak sehingga 

di Indonesia dibuat kelas berjenjang (SD, SMP, dan SMA, materi diperhatikan 

dari yang termudah sampai tersulit, dari yang konkret menuju abstrak untuk 

membantu memudahkan siswa dalam belajar. 
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d. Kesesuaian Materi 

Meliputi: kejelasan materi, kemenarikan (media, strategi, dan lain-lain), 

sistematika pembelajaran, jenis materi (menjelaskan sesuai konteks), faktor 

instrumen (kelengkapan, kuantitas, kualitas, kesesuaian). 

4. Faktor Lingkungan 

a. Lingkungan Fisik 

Sekolah yang baik seharusnya dijauhkan dari kebisingan dan polusi. 

b. Lingkungan sosial 

Tata letak sekolah juga harus diperhatikan. Sebaiknya tidak di depan tempat-

tempat umum yang ramai karena dapat mengganggu proses belajar mengajar. 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan 

berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar yang akan mengalami perubahan 

sesuai dengan tantangan zaman.  

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitif, menurut Etzioni (dalam Hamdani 2011: 194), efektivitas dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya.  

Menurut Amri (2013: 119), efektivitas pembelajaran banyak bergantung 

pada kesiapan dan cara belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, baik 

dilakukan secara mandiri maupun kelompok. 

Efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan berupa peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. Jadi, kualitas pembelajaran adalah keadaan  baik dan memuaskan 
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hasil dari upaya guru dalam membelajarkan siswa melalui pengelolaan lingkungan 

dan sumber-sumber belajar dalam mencapai tujuan.  

Meskipun pembelajaran kurikulum 2013 saat ini ditangguhkan untuk 

sementara, namun peneliti berpendapat bahwa keterampilan proses IPS inklusif 

dengan pendekatan saintifik, karena dalam penerapannya melibatkan keterampilan 

proses seperti mengamati, mengidentifikasi, mendiskusikan, mengurutkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. 

Pendekatan ilmiah atau saintifik dalam pembelajaran meliputi: 

1. Mengamati 

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningful learning). Keunggulan metode ini ialah menyajikan objek secara 

nyata, siswa senang dan tertantang serta mudah dalam pelaksanaannya. Metode 

mengamati atau observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu 

siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.  

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru dan siswa dalam kegiatan 

mengamati dalam pembelajaran, yaitu:  

a. Cermat, objektif, jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi. 

b. Banyak atau sedikit serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek atau 

situasi yang diobservasi. 

c. Guru dan siswa perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam dan 

sejenisnya. 
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2. Menanya 

Guru harus mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan dan pengetahuannya. Pada saat guru 

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

baik, ketika guru menjawab pertanyaan siswa dia mendorong siswa untuk menjadi 

penyimak dan pembelajar yang baik. 

3. Menalar 

Menalar adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

Menalar yang dimaksud yaitu menalar ilmiah. Penalar ada dua cara, yaitu 

penalaran induktif dan penalaran deduktif. Menalar induktif adalah proses 

penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata secara individual atau 

spesifik menjadi simpulan yang bersifat umum. Kegiatan menalar induktif lebih 

banyak berpijak pada observasi inderawi atau pengalaman 24mpiric. Penalaran 

deduktif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat 

khusus.  

4. Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata, siswa harus mencoba atau 

melakukan percobaan. Aplikasi mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu: sikap, keterampilan dan pengetahuan. Agar 

pelaksanaannya percobaan dapat berjalan lancar maka: a) guru merumuskan 

tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan, b) guru bersama siswa 
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mempersiapkan perlengkapan yang digunakan, c) memperhitungkan tempat dan 

waktu, d) guru menyiapkan LKS untuk pengarahan kegiatan siswa, e) guru 

membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen, f) guru membagi LKS 

pada siswa, g) siswa melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, h) guru 

mengumpulkan hasil kerja siswa dan evaluasinya. 

5. Membentuk jejaring (Menyajikan) 

Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat 

disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan salah satu bahan 

portofolio kelompok atau individu .  

2.1.2.1 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Keberhasilan pembelajaran, mengandung makna ketuntasan dalam  belajar 

dan proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi 

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Depdiknas (2004: 7), indikator 

kualitas pembelajaran dapat dilihat dari perilaku guru, perilaku dan dampak 

belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. 

Masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kualitas perilaku guru, dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: (a)  

membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. (b) menguasai 

disiplin ilmu yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman dasar keilmuan, 

serta mampu memilih, menata, mengemas, dan mempresentasikan materi 

sesuai kebutuhan siswa. (c) memberikan pelayanan pendidikan yang 

berorientasi pada kebutuhan siswa dengan memahami lingkungan keluarga, 
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sosial budaya, dan kemajemukan masyarakat tempat siswa berkembang. (d) 

menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik, merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara dinamis, untuk 

membentuk kompetensi siswa yang dikehendaki. (e) membentuk kepribadian 

untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembangkan kemampuannya 

secara mandiri.  

2. Kualitas perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kemampuan 

mereka, antara lain: (a) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; (b)  

mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan; (c) memperluas dan 

memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh; (d)  

menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara bermakna; (e)  

membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja produktif. 

3. Kualitas iklim belajar mencakup: (a) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran produktif, aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan; (b) adanya keteladanan, prakarsa, dan kreativitas yang 

dilakukan guru sebagai model. 

4. Kualitas materi pembelajaran dapat diketahui dengan indikator antara lain: (a) 

adanya kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

harus dikuasai siswa; (b) adanya keseimbangan keluasan dan kedalaman materi 

dengan jumlah waktu yang dirancang; (c) penyajian dilaksanakan secara 

sistematis dan kontekstual; (d) mampu memberikan peluang bagi siswa untuk 

belajar aktif secara maksimal. 
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5. Kualitas media pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri antara lain: (a) mampu 

mewujudkan pengalaman belajar bermakna bagi siswa; (b) mampu 

menfasilitasi terjadinya interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, 

dan guru dengan guru; (c) mampu memperkaya pengalaman belajar bagi siswa; 

(d)  mampu mengubah suasana belajar dari pasif menjadi aktif.  

6. Kualitas pembelajaran di sekolah ditandai dengan ciri-ciri antara lain: (a) 

mampu menonjolkan ciri khasnya sebagai sekolah yang memiliki keunggulan; 

(b) sekolah selalu responsif terhadap berbagai tantangan internal dan eksternal; 

(c) memiliki perencanaan yang matang dan strategis dalam bentuk rencana 

strategis dan rencana operasional sekolah; (d) adanya semangat perubahan dari 

warga sekolah melalui berbagai aktivitas pengembangan; (e) adanya 

mekanisme pengendalian mutu dan penjaminan mutu sekolah. 

Secara keseluruhan peneliti mengkaji dalam 3 variabel, yakni: perilaku 

pembelajaran guru (keterampilan guru), perilaku belajar siswa (aktivitas siswa), 

dan dampak belajar siswa (hasil belajar siswa). Ketiga variabel yang dikaji 

meliputi 6 indikator di atas. Indikator kualitas pembelajaran tersebut kemudian 

diterapkan pada pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan 

media audio-visual. 

2.1.2.2 Keterampilan Guru 

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 (PP Nomor 74 Tahun 2008). Peraturan Menteri 
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Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2008 tentang Guru, mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Berdasarkan dua undang-undang tersebut dijelaskan 

bahwa guru merupakan seorang tenaga kependidikan yang profesional berbeda 

pekerjaaannya dengan yang lain, karena guru merupakan suatu profesi maka 

dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

Guru dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar, harus memiliki 

keterampilan dasar mengajar. Menurut hasil penelitian Turney (dalam Anitah, 

2011: 7.2-8.63), keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru sebagai berikut: 

1. Keterampilan membuka pelajaran 

Membuka pelajaran adalah kegiatan guru untuk menciptakan suasana siap 

mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada apa yang akan 

dipelajari. Komponen-komponen membuka pelajaran: (a) menarik perhatian 

siswa, (b) menimbulkan motivasi, (c) membuat kaitan, (d) memberi acuan.  

Indikator keterampilan membuka pelajaran dalam penelitian ini adalah 

menumbuhkan minat siswa dengan deskriptor: mempersiapkan media dan 

sumber belajar menarik (menarik perhatian siswa), memberi kesempatan siswa 

meneriakkan yel-yel, bernyanyi, dll (menimbulkan motivasi), melakukan 

apersepsi (membuat kaitan), menyampaikan tujuan pembelajaran (memberi 

acuan). 
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2. Keterampilan mengadakan variasi 

Mengadakan variasi diartikan perbuatan guru dalam konteks proses belajar 

mengajar yang bertujuan mengatasi kejenuhan siswa, sehingga dalam proses 

belajarnya menunjukkan  ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. 

Komponen-komponen mengadakan variasi: (a) variasi penggunaan alat bantu 

pembelajaran, (b) variasi kegiatan, (c) variasi gaya mengajar, (d) variasi pola 

interaksi. 

Indikator keterampilan mengadakan variasi dalam penelitian ini adalah 

menampilkan media audio-visual dalam pembelajaran (variasi penggunaan alat 

bantu pembelajaran) dengan deskriptor: isi media audio-visual sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran, memberikan tugas berdasarkan media yang 

ditayangkan, penggunaan media audio-visual menarik perhatian siswa, 

penggunaan media audio-visual efektif (terkait dengan durasi penayangan 

media). 

3. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar dan mengembalikannya ke 

kondisi optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan 

ataupun melakukan kegiatan remedial. Komponen-komponen keterampilan 

mengelola kelas: (a) memberikan petunjuk yang jelas, (b) menunjukkan sikap 

tanggap, (c) memusatkan perhatian kelompok, (d) membagi perhatian. 

Indikator keterampilan mengelola kelas dalam penelitian ini adalah 

membimbing siswa berdiskusi kelompok dengan deskriptor: memberikan 
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petunjuk dalam berkelompok (memberikan petunjuk yang jelas), menegur 

siswa yang mengganggu pelajaran (menunjukkan sikap tanggap), mengatur 

tempat duduk sesuai kelompok (memusatkan perhatian kelompok), berkeliling 

membimbing kerja siswa (membagi perhatian). 

4. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang 

optimal dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil 

keputusan atau memecahkan suatu masalah. Komponen keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil meliputi: (a) memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, (b) memperjelas masalah maupun uraian 

pendapat, (c) menganalisis pandangan, (d) meningkatkan urunan, (e) 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, (f) menutup diskusi. 

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dalam 

penelitian ini adalah membimbing siswa menyampaikan hasil diskusi dengan 

deskriptor: mengawasi jalannya presentasi (memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi), menyebarkan kesempatan berpartisipasi, memberikan 

solusi apabila terdapat perbedaan pendapat (memperjelas masalah maupun 

uraian pendapat), menutup diskusi. 

5. Keterampilan memberikan penguatan 

Memberikan penguatan diartikan sebagai tindakan guru dalam merespon 

secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah 

laku tersebut timbul kembali. Komponen keterampilan memberikan penguatan 
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adalah: (a) penguatan verbal, diungkapkan dengan menggunakan kata-kata 

pujian, penghargaan, persetujuan dsbnya, (b) penguatan non-verbal, terdiri dari 

penguatan berupa mimik dan gerakan badan, mendekati, sentuhan (contact), 

kegiatan yang menyenangkan, (c) penguatan tak penuh, diberikan untuk respon 

terhadap jawaban siswa yang sebagian benar. 

Indikator keterampilan memberikan penguatan dalam penelitian ini adalah 

memberikan penguatan dan merayakan pembelajaran dengan deskriptor: guru 

memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok (penguatan verbal/non-

verbal), menggunakan penguatan verbal (kata-kata) terhadap kelompok yang 

menyajikan hasil diskusi dengan baik, menggunakan penguatan gestural 

(penguatan non-verbal), merayakan akhir pembelajaran dengan pemberian 

reward, bernyanyi, yel-yel, dll (penguatan verbal). 

6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks belajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok kecil, 

dan hanya seorang untuk perorangan. Komponen-komponen keterampilan ini 

adalah:  (a) mengorganisasikan pembelajaran, (c) keterampilan membimbing 

dan memudahkan belajar, (a) mengadakan pendekatan secara pribadi, (d) 

merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. 

7. Keterampilan bertanya 

Bertanya adalah ucapan verbal untuk meminta respon dari seseorang 

sehingga memberikan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 
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Komponen keterampilan bertanya: (a) bertanya dasar, (b) bertanya lanjut, (c) 

teknik bertanya, (d) jenis pertanyaan. 

8. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan penjelasan 

adalah proses penalaran siswa, bukan indoktrinasi. Komponen-komponen 

keterampilan menjelaskan terbagi dua: (a) merencanakan, mencakup 

penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada 

diantara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum dan rumus. (b) 

menyajikan penjelasan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kejelasan, 

penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan balikan. 

9. Keterampilan menutup pelajaran 

Menutup pelajaran adalah kegiatan guru dalam memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian 

siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 

Komponen-komponen menutup pelajaran: (a) meninjau kembali atau mereviu, 

(b) mengevaluasi, (c) bangkitkan minat,  (d) memberi tindak lanjut. 

Indikator keterampilan menutup pelajaran dalam penelitian ini adalah 

melaksanakan refleksi terhadap proses pembelajaran dengan deskriptor: guru 

bertanya kembali tentang permasalahan awal pembelajaran (meninjau kembali 

atau mereviu), memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau menjawab 

pertanyaan (mengevaluasi), mendistribusikan pertanyaan atau pernyataan yang 
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mengesankan (bangkitkan minat), memberi tugas rumah (PR) (memberi tindak 

lanjut).  

Indikator keterampilan guru yang diobservasi terkait dengan pembelajaran 

IPS melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual pada KD. 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan, yaitu:  

1. Menumbuhkan minat siswa (keterampilan membuka pelajaran) 

meliputi: (a) mempersiapkan media dan sumber belajar menarik, (b) 

memberi kesempatan siswa meneriakkan yel-yel, bernyanyi, dll, (c) 

melakukan apersepsi, (d) menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2. Menampilkan media audio-visual dalam pembelajaran (keterampilan 

mengadakan variasi) 

meliputi: (a) isi media audio-visual sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran, (b) memberikan tugas berdasarkan media yang ditayangkan, 

(c) penggunaan media audio-visual menarik perhatian siswa, (d) penggunaan 

media audio-visual efektif (terkait dengan durasi penayangan media). 

3. Membimbing siswa berdiskusi kelompok (keterampilan mengelola kelas),  

meliputi: (a) memberikan petunjuk dalam berkelompok, (b) menegur siswa 

yang mengganggu pelajaran, (c) mengatur tempat duduk sesuai kelompok, 

(d) berkeliling membimbing kerja siswa. 

4. Membimbing siswa menyampaikan hasil diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 



34 

 

 

 

meliputi: (a) mengawasi jalannya presentasi, (b) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, (c) memberikan solusi apabila terdapat perbedaan pendapat, 

(d) menutup diskusi. 

5. Melaksanakan refleksi terhadap proses pembelajaran (keterampilan menutup 

pelajaran) 

meliputi: (a) bertanya kembali tentang permasalahan awal pembelajaran, (b) 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, (c) 

mendistribusikan pertanyaan atau pernyataan yang mengesankan, (d) 

memberi tugas rumah (PR).  

6. Memberikan penguatan dan merayakan pembelajaran (keterampilan 

memberikan penguatan) 

meliputi: (a) memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok, (b) 

menggunakan penguatan verbal (kata-kata) terhadap kelompok yang 

menyajikan hasil diskusi dengan baik, (c) menggunakan penguatan gestural, 

(d) merayakan akhir pembelajaran dengan pemberian reward, bernyanyi, 

yel-yel, dll.  

2.1.2.3 Aktivitas Siswa 

Sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan motivasi siswa 

agar aktivitas dalam proses pembelajaran berhasil dengan baik. 

Menurut Sardiman (2011: 100), aktivitas belajar bersifat fisik maupun 

mental. Sehubungan dengan hal ini, Piaget menerangkan seorang anak berpikir 

sepanjang iaberbuat, dalam arti luas, bersifat fisik/jasmani maupun mental/rohani 

yang akan membuahkan aktivitas belajar optimal. 
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Menurut Hamalik (2013: 27), belajar adalah proses atau kegiatan, bukan 

suatu hasil atau tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, pengertian, 

kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis 

atau budi pekerti dan sikap.  

Belajar aktif merupakan suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang 

berasal dari aktivitas siswa.  

Berkenaan dengan hal tersebut Dierich (dalam Sardiman, 2011: 101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1. Kegiatan- kegiatan emosional (Emotional activities) 

 misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup.  

Indikator aktivitas siswa pada kegiatan emosional dalam penelitian ini 

adalah: (a) siap dalam pembelajaran dengan deskriptor: tertib dan rapi di 

tempat duduk masing-masing (tenang), menyiapkan buku dan peralatan 

menulis lainnya (menaruh minat), antusias menanggapi pertanyaan guru saat 

apersepsi (bersemangat), menunjukkan minat berpartisipasi dalam 

pembelajaran (menaruh minat); (b) tertib dalam berkelompok dengan 

deskriptor: melakukan petunjuk yang diperintahkan guru (bergairah), tenang 

saat pembentukan kelompok (tenang), bergairah dalam berkelompok 

(bergairah), memberikan pendapat dalam kelompok (bergairah); (c) merayakan 

akhir pembelajaran dengan deskriptor: siswa tampak senang dan bersemangat, 
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siswa ikut bertepuk tangan, berpartisipasi dalam meneriakkan yel-yel 

kelompok, siswa tertib (gembira/bersemangat). 

2. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities). 

meliputi mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato.  

Indikator aktivitas siswa pada kegiatan mendengarkan dalam penelitian ini 

adalah memperhatikan dan mengamati media audio-visual yang ditunjukkan 

guru dengan deskriptor: siswa bersikap tenang (tidak berbicara sendiri), 

menuliskan hal-hal penting yang ditampilkan melalui media audio-visual, 

siswa mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang ditayangkan 

(mendengarkan uraian). 

3. Kegiatan- kegiatan visual (Visual activities). 

meliputi: membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain.  

Indikator aktivitas siswa pada kegiatan visual dalam penelitian ini adalah 

memperhatikan dan mengamati media audio-visual yang ditunjukkan guru 

dengan deskriptor: siswa bersikap tenang (tidak berbicara sendiri), siswa 

tampak memperhatikan media yang ditayangkan, menuliskan hal-hal penting 

yang ditampilkan melalui media audio-visual, siswa mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi yang ditayangkan (memerhatikan video). 

4. Kegiatan- kegiatan lisan (Oral/ Oral activities) 

meliputi: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, menyimpulkan, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.  
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Indikator aktivitas siswa pada kegiatan lisan dalam penelitian ini adalah: 

(a) mempresentasikan dan menanggapi hasil kerja dengan deskriptor: 

mempresentasikan hasil kerja dengan komunikatif dan santun, suara jelas 

(mengeluarkan pendapat); (b) menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

dengan deskriptor: memberikan kesimpulan dengan sistematis sesuai dengan 

materi, mencatat kembali hasil kesimpulan, mengerjakan evaluasi dengan tertib 

(menyatakan), bertanya jika masih ada yang kurang dimengerti (bertanya). 

5. Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities). 

 meliputi: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. Kegiatan mental dalam penelitian ini: 

menanggapi 

Indikator aktivitas siswa pada kegiatan mental dalam penelitian ini adalah 

mempresentasikan dan menanggapi hasil kerja dengan deskriptor: percaya diri 

dan berani menyanggah atau menjawab pendapat kelompok lain, 

memperhatikan dan menghargai hasil kerja kelompok lain (menanggapi). 

6. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities). 

meliputi: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. Kegiatan 

menulis dalam penelitian ini: menulis karangan. 

7. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities). 

meliputi: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

8. Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities). 

 meliputi: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak. 
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Indikator aktivitas siswa yang diobservasi terkait dengan pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual pada KD. 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan, 

yaitu:  

 1.  Siap dalam pembelajaran (emotional activities), 

meliputi: (a) tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing, (b) menyiapkan 

buku dan peralatan menulis lainnya, (c) antusias menanggapi pertanyaan guru 

saat apersepsi, (d) menunjukkan minat berpartisipasi dalam pembelajaran. 

2. Memperhatikan dan mengamati media audio-visual yang ditunjukkan guru 

(listening activities, visual activities),  

meliputi: (a) siswa bersikap tenang (tidak berbicara sendiri), (b) siswa tampak 

memperhatikan media yang ditayangkan, (c) menuliskan hal-hal penting yang 

ditampilkan melalui media audio-visual, (d) siswa mengajukan pertanyan 

sesuai dengan materi yang ditayangkan. 

3. Tertib dalam berkelompok (emotional activities),  

meliputi: (a) melakukan petunjuk yang diperintahkan guru, (b) tenang saat 

pembentukan kelompok, (c) bergairah dalam berkelompok, (d) memberikan 

pendapat dalam kelompok. 

4. Mempresentasikan dan menanggapi hasil kerja (oral activities, mental 

activities),  

meliputi: (a) mempresentasikan hasil kerja dengan komunikatif dan santun, (b) 

suara jelas, (c) percaya diri dan berani menyanggah atau menjawab pendapat 

kelompok lain, (d) memperhatikan dan menghargai hasil kerja kelompok lain. 
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5. menyimpulkan materi yang telah dipelajari (oral activities),  

meliputi: (a) memberikan kesimpulan dengan sistematis sesuai dengan materi, 

(b) mencatat kembali hasil kesimpulan, (c) mengerjakan evaluasi dengan 

tertib, (d) bertanya jika masih ada yang kurang dimengerti. 

6. Merayakan akhir pembelajaran (emotional activities). 

meliputi: (a) siswa tampak senang bersemangat, (b) siswa ikut bertepuk 

tangan, (c) berpartisipasi dalam meneriakkan yel-yel kelompok, (d) siswa 

tertib. 

2.1.2.4 Hasil Belajar Siswa 

2.1.2.4.1 Pengertian  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian 

tujuan dari proses belajar yang telah dilaksanakan. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2014: 5), hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan yang dibagi oleh Bloom ke dalam tiga kawasan yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor.  

Ranah kognitif berkenaan dengan tujuan-tujuan pembelajaran dalam 

kaitannya dengan knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis dan 

evaluation. Ranah afektif berkenaan dengan tujuan belajar yang berhubungan 

dengan minat, sikap, nilai, serta pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri 

meliputi receiving, responding, valuing, organization, characterization. Ranah 

psikomotor berhubungan dengan keterampilan motorik meliputi initiatory, pre-

routine, dan rountinized. 
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Rifa’i dan Anni (2011: 85), berpendapat hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku siswa setelah mengalami belajar tergantung pada apa yang 

dipelajarinya.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat hasil belajar merupakan 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Hasil belajar 

ranah kognitif dalam penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran  melalui tes 

tertulis yang diberikan kepada siswa setiap akhir siklus penelitian. Sedangkan 

ranah afektif dan psikomotor diperoleh berdasarkan pengamatan pada saat proses 

pembelajaran. 

2.1.2.4.2 Indikator Hasil Belajar 

Poros utama pelaksanaan pembelajaran adalah mencapai tujuan, 

dibuktikan dengan pemenuhan indikator pencapaian proses dan hasil yang 

menggambarkan perilaku terukur atau dapat diamati untuk membuktikan 

tercapainya kompetensi. 

Menurut Sugandi (2008: 63), indikator hasil belajar merupakan uraian 

kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta 

dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar.  

Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 86-90) ada tiga taksonomi yang 

disebut ranah belajar : 
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a. Ranah kognitif  

Berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran 

intelektual. Ranah kognitif pada taksonomi Bloom yang revisi (Sani, 2013: 81) 

mencakup kategori : 

1. Tingkat mengingat (C1) 

Indikator tingkat mengingat yang dinilai dalam penelitian yaitu: (a) 

mengidentifikasi peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi 

kemerdekaan; (b) mengidentifikasi contoh sikap yang dapat diteladani dari 

para tokoh proklamasi kemerdekaan. 

2. Tingkat pemahaman (C2) 

Indikator tingkat pemahaman yang dinilai dalam penelitian yaitu: 

mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan drama yang ditampilkan. 

3. Tingkat aplikasi (C3) 

4. Tingkat analisis (C4) 

5. Tingkat evaluasi (C5) 

6. Tingkat kreasi (C6) 

b. Ranah afektif 

Berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori tujuan siswa 

afektif adalah penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, 

pembentukan pola hidup.  

Ranah afektif dibagi menjadi lima jenjang tujuan menurut poerwanti 

(2008: 1.28), yaitu:  
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1. Penerimaan (A1), yaitu keinginan untuk menerima dan memperhatikan. 

Contoh kegiatan belajar: sering mendengarkan musik, senang membaca  

2. Responsi (A2), yaitu menunjukkan perhatian aktif, melakukan sesuatu, 

setuju, ingin, puas. Contoh kegiatan belajar: menaati peraturan, 

mengerjakan tugas, mengungkapkan perasaan, menanggapi pendapat. 

Indikator responsi yang dinilai dalam penelitian ini adalah: (a) disiplin 

dengan deskriptor mengerjakan setiap tugas yang diberikan; (b) kreatif 

dengan deskriptor menciptakan karya baru. 

3. Acuan nilai (A3), yaitu tingkatan menerima, menyukai, dan menunjukkan 

komitmen. Contoh kegiatan belajar: mengapresiasi peran, menghargai 

peran, melakukan upaya pelestarian lingkungan. 

4. Organisasi (A4), yaitu menetapkan suatu nilai yang diterima. Contoh 

kegiatan belajar: bertanggung jawab terhadap perilaku, menerima 

kelebihan dan kekurangan pribadi, merefleksi pengalaman. 

Indikator organisasi yang dinilai dalam penelitian ini adalah toleransi 

dengan deskriptor mampu dan mau bekerjasama dengan siapa pun. 

5. Karakterisasi (A5), yaitu nilai yang menjadi karakter dan mampu 

mengontrol tingkah laku individu. Contoh kegiatan belajar: rajin, tepat 

waktu, disiplin, berdiskusi. 

Indikator karakterisasi yang dinilai dalam penelitian ini adalah 

semangat kebangsaan dengan deskriptor tidak suka bertengkar. 

Berikut adalah gambaran keterkaitan antara mata pelajaran IPS dengan 

nilai yang dapat dikembangkan untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa. 
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Tabel 2.1 
Peta Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Berdasarkan Mata Pelajaran IPS Pada 

Pendidikan Dasar 

 

Mata Pelajaran 
Jenjang Pendidikan 

Kelas Rendah (1-3) Kelas Tinggi (4-6) 

 

IPS 

 

(Sumber: Paskur 2010) 

1 Religius 

2 Toleransi 

3 Kerja keras 

4 Kreatif 

5 Bersahabat/komunikatif 

6 Kasih sayang 

7 Rukun (persatuan) 

8 Tahu diri 

9 Penghargaan 

10 Kebahagiaan 

11 Kerendahan hati 

1 Religius 

2 Toleransi 

3 Disiplin 

4 Kreatif 

5 Demokrasi 

6 Rasa ingintahu 

7 Semangat kebangsaan 

8 Menghargai prestasi 

9 Bersahabat 

10 Senang membaca 

11 Peduli lingkungan 

 
Sumber: Paskur (dalam Afandi, Jurnal Pendidikan “Integrasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar” Vol.01, No.01, 2011) 

 

Sesuai tabel 2.1 di atas, peneliti menetapkan 4 indikator ranah afektif 

untuk diterapkan dalam pembelajaran yaitu disiplin, kreatif, toleransi, semangat 

kebangsaan. 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor merupakan keterampilan yang mencakup 

kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal 

(Poerwanti, 2008: 7.5). Berkaitan dengan kemampuan fisik. Kategori jenis 

perilaku untuk ranah psikomotor menurut Elizabeth Simpson (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2011: 90) adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, kreativitas. Menurut Arifin (2014: 

184), domain psikomotor meliputi: 
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1. Tingkatan penguasaan gerakan awal berisi kemampuan peserta didik dalam 

menggerakkan sebagian anggota badan. 

2. Tingkatan gerakan semirutin meliputi kemampuan melakukan gerakan 

yang melibatkan seluruh anggota badan. 

3. Tingkatan gerakan rutin berisi kemampuan melakukan gerakan secara 

menyeluruh. 

Kategori jenis perilaku ranah psikomotor menurut poerwanti (2008: 

1.29) yaitu: 

1. Gerakan refleks (P1) 

Basis semua perilaku bergerak, responsi terhadap stimulus tanpa 

sadar. Misalnya: melompat, menunduk, menggerakkan kepala, memegang, 

menggenggam, berjalan. 

2. Gerakan dasar (P2) 

Gerakan yang dilakukan siswa dalam kegiatan belajar yaitu: 

bergoyang, mendorong, menarik, berputar, menyusun balok, menggunting, 

memegang dan melepas objek, atau  mainan, maju  perlahan, menggambar 

dengan crayon, memanjat, berlompat-lompat, merangkak, meluncur, 

berputar mengitari. 

3. Gerakan persepsi (P3) 

Gerakan siswa meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. 

Contoh kegiatan belajar yaitu: membaca, mengulangi ritme lagu yang 

pernah didengar, membedakan berbagai tekstur dan meraba, menangkap 
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bola, mendribel bola, melompat dari satu petak ke petak yang lain, melihat 

gerak pendulum, menulis alfabet. 

4. Gerakan kemampuan fisik (P4) 

Kemampuan fisik siswa berkembang melalui kematangan dan belajar. 

Kegiatan belajar menggerakkan otot, berlari jauh, mengangkat beban, 

menarik-mendorong, menari, dan senam, melakukan push-up, memperkuat 

lengan, kaki, dan perut, melakukan gerak pesenam, pemain biola, pemain 

bola.. 

5. Gerakan terampil (P5) 

Gerakan terampil memiliki arti dapat mengontrol berbagai tingkatan 

gerak. Contoh kegiatan belajar yaitu membuat kerajinan tangan, mengetik, 

memanah, melakukan gerak, menggergaji, berdansa, skating, akrobatik, 

melakukan koprol yang sulit. 

6. Gerakan indah dan kreatif (P6) 

Mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan. Contoh kegiatan 

belajar yaitu karya seni yang bermutu, bermain drama, keterampilan 

olahraga tingkat tinggi. 

Indikator psikomotor yang dinilai dalam penelitian ini adalah (a) 

membuat karangan pendek dengan tema cara menghargai jasa dan  peranan 

tokoh proklamasi kemerdekaan ; (b) membuat naskah drama tema peristiwa 

menjelang kemerdekaan RI; (c) menampilkan drama dengan tema peristiwa 

menjelang proklamasi kemerdekaan. 
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Peneliti berasumsi, indikator hasil belajar merupakan acuan/patokan yang 

dapat digunakan oleh guru untuk menentukan apakah siswa telah mencapai suatu 

kompetensi dalam pembelajaran.  

Berdasarkan kajian di atas maka ditetapkan indikator yang mencakup tiga 

ranah tersebut disesuaikan dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan, yang akan dibelajarkan 

yaitu:  

1. Ranah pengetahuan (kognitif):  

a.  mengidentifikasi peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi 

kemerdekaan (C1), 

b. mengidentifikasi contoh sikap menghargai jasa tokoh proklamasi 

kemerdekaan (C1),  

c.  mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan  drama tema peristiwa 

menjelang kemerdekaan RI yang ditampilkan (C2).  

2. Ranah sikap (afektif) meliputi:  

a.  disiplin: mengerjakan setiap tugas yang diberikan (A2),  

b. kreatif: menciptakan karya baru (A2),  

c.  toleransi: mampu dan mau bekerjasama dengan siapa pun (A4), 

d.  semangat kebangsaan: tidak suka bertengkar (A5).  

3. Ranah keterampilan (psikomotor):  

a.  membuat sebuah karangan pendek dengan tema cara menghargai jasa dan 

peranan tokoh proklamasi kemerdekaan (P6),  
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b.  membuat naskah  drama 1 babak tema peristiwa menjelang kemerdekaan RI 

(P6),  

c. menampilkan drama dengan tema peristiwa menjelang kemerdekaan RI (P6). 

Peneliti merancang beberapa butir soal dalam bentuk tes tertulis yang 

diberikan kepada siswa  pada setiap akhir siklus penelitian untuk menilai hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hasil perhitungan juga dibandingkan 

dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan dalam kategori 

tuntas dan tidak tuntas disesuaikan KKM SDN Karanganyar 01 Semarang yaitu 

67. 

Tabel 2.2 
Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

67  Tuntas 

                    <   67 Tidak Tuntas 

(KKM Kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang) 

2.1.3 Pembelajaran IPS di SD 

2.1.3.1 Pengertian IPS 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau berbagai aspek kehidupan 

(Sardiyo, dkk, 2009: 1.26).  

Menurut Taneo, dkk (2010: 1.5), IPS adalah perwujudan dari satu 

pendekatan interdisipliner yang merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

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

geografi, ekonomi, politik, dan ekologi.  
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Hidayati (2008: 1.4), berpendapat IPS mengikuti cara pandang yang 

bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, ilmu 

politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dsbnya karena 

mata pelajaran tersebut memiliki obyek material kajian yang sama yaitu manusia. 

IPS mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial dengan 

menampilkan permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya dan 

diadaptasikan untuk digunakan dalam pengajaran di sekolah. 

Peneliti berpendapat IPS adalah suatu ilmu yang mengkaji berbagai 

permasalahan kehidupan manusia yang ada di lingkungan alam fisik maupun 

sosial berdasarkan pada bahan kajian ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, 

antropologi, dan politik. 

2.1.3.2 Tujuan pendidikan IPS di Sekolah Dasar 

Tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar dirumuskan oleh Sardiyo (2009: 

1.28) sebagai berikut: 

1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang kelak berguna di 

masyarakat. 

2. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, 

dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. 

3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan bidang keilmuan serta bidang keahlian.   
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4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

keterampilan keilmuan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut. 

5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi.  

Jadi, pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai dan analisis siswa terhadap 

masalah sosial sehingga siswa peka dan mampu mengatasi masalah sosial yang 

menimpa diri maupun masyarakatnya yang pada akhirnya akan menjadi seorang 

warga negara yang baik. 

2.1.3.3 Ruang lingkup pelajaran IPS  

Menurut Hardini dan Puspitasari (2012: 174), ruang lingkup pelajaran IPS 

meliputi aspek-aspek: (1) manusia, tempat, dan lingkungan (2) waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan (3) sistem sosial dan budaya (4) perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan. 

Selanjutnya, ruang lingkup materi IPS yang dipelajari siswa SD tertuang 

dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat di 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Adapun SK dan KD IPS kelas V 

SD sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabel 2.3 
SK dan KD IPS Kelas V SD Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda 

dan Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 
(Sumber: Standar Isi SD) 

 

Standar Kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

SK : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.  

KD : 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

2.1.3.4 Pentingnya mempelajari IPS 

Pengajaran IPS (social studies) sangat penting bagi jenjang pendidikan 

dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan 

yang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD belum 

mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, 

tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. Melalui 

pengajaran IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya 
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diharapkan kelak mereka mampu bertindak secara rasional dalam  memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi. 

Pembelajaran IPS di SD harus memperhatikan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan anak yang berkisar pada usia 7/8 tahun sampai 12/14 tahun. Menurut 

Piaget (dalam Siregar dan Nara, 2014: 32-33), masa usia ini berada dalam 

kemampuan intelektual kognitif pada tingkatan operasional konkret yang 

menganggap tahun akan datang sebagai waktu yang masih jauh, mereka hanya 

peduli pada masa sekarang (konkret), dan masa depan belum mereka pahami 

(abstrak). Padahal, bahan kajian IPS penuh materi yang bersifat abstrak, misalnya 

konsep waktu, arah mata angin, kesinambungan (continuity), perubahan 

lingkungan, ritual agama, akulturasi, peranan permintaan, kekuasaan, demokrasi, 

dan nilai. Oleh karena itu, pembelajaran IPS di SD bergerak dari konkret menuju 

abstrak dan pendekatan spiral yang memulai dari mudah ke sukar, sempit menjadi 

lebih luas, dekat ke yang jauh, dstnya, contohnya dimulai dengan pengenalan diri 

(self), kemudian keluarga, tetangga, lingkungan RT, RW, kelurahan/desa, 

kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, negara-negara tetangga, kemudian dunia.  

Pentingnya mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah adalah agar siswa dapat: 

1. mensistematisasikan bahan, informasi sehingga kemampuan yang telah dimiliki 

entang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. 

2. lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan 

bertanggung jawab. 
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3. mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar 

manusia (Hidayati, 2008).  

2.1.3.5 Karakteristik Pendidikan IPS di SD 

 IPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial yang mempunyai ciri-ciri khusus 

atau karakterisitik tersendiri berbeda dengan bidang studi lainnya. Karakteristik 

tersebut dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. 

1. Materi IPS 

Ada 5 macam sumber materi IPS: (a) segala sesuatu yang ada dan terjadi di 

sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai negara dan 

dunia dengan berbagai permasalahannya. (b) kegiatan manusia misalnya: mata 

pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. (c) 

lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi 

yang terdapat sejak dari lingkungan anak terdekat sampai terjauh. (d) kehidupan 

masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah lingkungan terdekat 

sampai terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. (e) anak 

sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, misalnya makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. Dengan demikian pengetahuan konsep, teori-teori IPS yang 

diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan sekaligus diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

2. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

Strategi penyampaian pengajaran IPS, didasarkan pada suatu tradisi yaitu 

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

kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut “The Wedining 
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Horizon or Expanding Enviroment Curriculum” Mukminan (dalam Hidayati, 

2008) yang berasumsi pertama-tama anak dikenalkan konsep yang berhubungan 

dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri, selanjutnya secara bertahap dan 

sistematis bergerak keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

2.1.4 Model Quantum Teaching 

2.1.4.1 Pengertian Quantum Teaching 

De Porter, dkk (2010: 34), Quantum memiliki arti interaksi yang mengubah 

energi cahaya, sedangkan Quantum Teaching adalah penggubahan bermacam-

macam interaksi di dalam dan di sekitar momen belajar mencakup unsur-unsur 

untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa.  

Pendapat di atas mempunyai arti mengubah tenaga, pikiran dan bakat guru 

serta siswa untuk menjadikan perubahan positif pada diri siswa sehingga 

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Quantum Teaching 

Siregar dan Nara (2014: 83) berpendapat Quantum Teaching merupakan 

pembelajaran untuk menumbuhkan minat terus belajar penuh semangat dengan 

menekankan pada pentingnya bahasa tubuh, seperti tersenyum, bahu tegak, kepala 

ke atas, mengadakan kontak mata dengan siswa, dll. 

De Porter, dkk (2010: 36) menyebutkan lima prinsip dalam Quantum 

Teaching sebagai berikut: 
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1. Segalanya Berbicara 

Lingkungan kelas, bahasa tubuh, dan buku pelajaran semuanya menyampaikan 

pesan tentang belajar. 

2. Segalanya Bertujuan 

Siswa diberi tahu apa tujuan mereka mempelajari materi yang kita ajarkan. 

3. Pengalaman sebelum Pemberian Nama 

Proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi 

sebelum memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. 

4. Akui Setiap Usaha 

Belajar mengandung risiko yang berarti melangkah keluar dari kenyamanan 

sehingga siswa yang mengambil langkah ini patut mendapat pengakuan atas 

kecakapan dan kepercayaan diri mereka. 

5. Jika Layak Dipelajari, Maka Layak Pula Dirayakan 

Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan 

emosi positif dengan belajar, memberikan pujian pada siswa yang terlibat aktif 

saat pembelajaran misalnya memberi tepuk tangan, berkata bagus!, baik!, dll. 

2.1.4.3 Sintak Model Quantum Teaching 

De Porter (dalam Mulyasa, 2014: 88), mengemukakan Quantum Teaching 

memiliki dua bagian penting yaitu konteks dan isi. Konteks berarti semua bagian 

yang dibutuhkan untuk mengubah suasana memberdayakan, landasan yang kukuh, 

lingkungan kondusif, dan rancangan belajar yang dinamis. Sedangkan isi berarti 

keterampilan penyampaian untuk kurikulum apapun yaitu  penyajian prima, 

fasilitas yang luwes, keterampilan belajar, dan keterampilan hidup. Quantum 
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Teaching menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi guru yang baik, serta 

menawarkan cara baru  untuk memberikan kemudahan belajar melalui unsur seni 

dan pencapaian terarah secara terpadu dalam setiap mata pelajaran. 

Quantum Teaching menyediakan latar belakang dan strategi untuk 

meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Cara ini 

memberikan sebuah gaya mengajar yang memberdayakan  siswa untuk lebih 

berprestasi, membantu guru memperluas keterampilan dan motivasi siswa, 

sehingga guru akan memperoleh kepuasan lebih besar dari pekerjaannya. 

Desain pembelajaran Quantum Teaching dikenal dengan istilah TANDUR, 

singkatan dari kata Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan 

Rayakan (De Porter, dkk, 2010) yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tumbuhkan 

Tumbuhkan  yaitu memanfaatkan siswa dengan melibatkan pikiran dan 

emosinya, ajak mereka, puaskan keingintahuannya, buatlah siswa penasaran 

dengan materi yang diajarkan. Strategi untuk melaksanakan tumbuhkan tidak 

harus dengan tanya jawab, atau menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis, 

tetapi dapat pula menyajikan media yang menarik, isu-isu aktual, pantomime, 

lakon pendek dan lucu, cerita tentang pengalaman seseorang, dan drama. 

2. Alami 

Tahap ini dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada kegiatan inti 

yang memiliki konsep guru harus memberi pengalaman dan manfaat terhadap 

pengetahuan yang dibangun siswa, sehingga menimbulkan hasrat alami otak 

untuk menjelajah, misalnya melakukan permainan menggunakan jembatan 
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keledai, perankan unsur-unsur baru dalam bentuk sandiwara, memberi tugas 

individu dan kelompok untuk mengaktifkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

3. Namai 

Penamaan memberikan identitas, menguatkan, dan mendefinisikan yaitu 

mengajarkan konsep, melatih keterampilan berpikir dan strategi belajar, 

misalnya dengan menggunakan gambar, warna, alat bantu, kertas tulis, dan 

poster di dinding untuk membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai 

pengalaman mereka. 

4. Demonstrasikan 

Inti dari tahap ini adalah memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan 

bahwa mereka paham materi yang dipelajari dengan mengaitkan antara 

pengalaman dan  nama. Strategi yang dapat digunakan adalah mempraktikkan, 

menyusun laporan, membuat presentasi, menganalisis data, melakukan gerakan 

tangan, kaki, dan tubuh secara harmonis. 

5. Ulangi 

Tahap ini dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada penutup yang 

bertujuan untuk memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa “aku tahu 

bahwa aku memang tahu ini”, misalnya siswa diberi kesempatan  untuk 

mengajarkan pengetahuan baru mereka kepada orang lain (kelompok lain, kelas 

lain, kelompok umur yang berbeda), menggemakan (guru menyebutkan sesuatu 

seperti “pendahuluan, isi, kesimpulan” dan para siswa mengulangnya serentak), 

atau dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan post test. 

 



57 

 

 

 

6. Rayakan 

Tahap ini terdapat pada penutup untuk mengakhiri pembelajaran, memberikan 

rasa tuntas, menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang akhirnya 

memberikan rasa puas dan kegembiraan,  membuat siswa senang sehingga 

menimbulkan gairah belajar. Strategi yang dapat digunakan adalah memberi 

pujian, bernyanyi bersama, pesta kelas, tepukan, atau pamer pada pengunjung 

lain. 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti berpendapat model Quantum 

Teaching merupakan model rancangan penyajian belajar yang dirangkai menjadi 

sebuah paket multisensori, multikecerdasan, dan kompatibel dengan otak, 

mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar efektif, 

merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. 

2.1.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Quantum Teaching 

Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching. 

1. Dapat membimbing siswa kearah berfikir yang sama.  

2. Quantum Teaching lebih melibatkan siswa, maka saat proses pembelajaran 

perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh 

guru, sehingga dapat diamati secara teliti. 

3. Gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan  keterangan-

keterangan yang banyak. 

4. Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 

5. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan 

kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. 



58 

 

 

 

6. Model Quantum Teaching membutuhkan kreativitas guru dalam merangsang 

keinginan bawaan siswa untuk belajar, maka secara tidak langsung guru 

terbiasa kreatif setiap harinya. 

7. Pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. 

Sedangkan kekurangan  model Quantum Teaching menurut Susanti (2012) 

sebagai berikut: 

1. Materi yang dapat disampaikan dalam satu pertemuan tidak terlalu banyak, 

karena terbatas oleh waktu. Suatu materi diulas berulang-ulang pada sintaks 

namai, demonstrasikan, ulangi. 

2. Banyak memakan waktu dalam hal persiapan. 

3. Model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa 

ditunjang hal tersebut pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. 

Beberapa kelemahan yang disebutkan, untuk meminimalisasi dapat 

dilakukan dengan cara berikut: 

1.  Materi yang disampaikan dalam satu pertemuan tidak terlalu banyak.  

2. Kekurangan kedua, banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Cara 

mengatasinya, guru harus mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan 

selama proses pembelajaran seperti media dan lembar evaluasi tanpa 

mengganggu jam pelajaran.  

3. Guru berusaha menggunakan media inovatif sebagai sarana penyampaian 

informasi dan melakukan permainan-permainan kreatif agar kegiatan belajar 

lebih menyenangkan dengan tetap menggunakan sistem kerangka TANDUR. 
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2.1.5 Media Audio-visual 

2.1.5.1 Pengertian Media Audio-visual 

Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2007: 3-5) mengatakan media adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi siswa untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. (Jauhar, 2011: 95). 

Sementara  itu, Djamarah (2010:120) menjelaskan media adalah alat bantu 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran 

untuk meminimalisasi ketidakjelasan dan kerumitan bahan yang disampaikan dan 

dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan melalui media. 

Media dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut Djamarah 

(2010:124): 

1. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti radio dan rekaman suara. 

2. Media visual, adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan seperti 

foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 

3. Media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar, seperti film, video, film bingkai suara, dan video casset. 

Media audio-visual dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara 

(audio) secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan atau informasi. 
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Peneliti memilih video sebagai salah satu media audio-visual untuk diterapkan 

dalam pembelajaran Quantum Teaching. 

Media video banyak digunakan untuk berbagai kepentingan mulai dari 

hiburan, sampai bidang pendidikan dan pembelajaran. Naga Madhuri (dalam 

Research Journal of English Language and Literature, 2013, Vol. 1 ISSN 2321-

3208) “Audio-visual aids can clarify the material more easily in teaching learning 

process. Audio visual aids are only effective if they are appropriate to the 

situation and are used properly by the agent. Unsuitable aids or ones that are not 

used properly can at best distract and at worst mislead the audience. When 

selecting suitable audio visual aids, the agent will be limited to what is readily 

available or can be made. Within that range some aids are more suited to a 

particular objective than other.” 

2.1.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Media Audio-visual (Video) 

Media video memiliki kelebihan sebagai berikut: 

1. Mampu menayangkan gambar dan suara yang telah direkam ke dalam pesawat 

televisi atau monitor dengan cepat. 

2. Pemakaian video lebih disukai dari pada film karena pengoperasian media 

film lebih rumit yaitu memerlukan ruangan gelap total agar penayangan 

gambar terlihat sempurna sedangkan video tidak memerlukan ruangan yang 

gelap secara total. 

3. Melengkapi pengalaman-pengalaman dasar siswa ketika mereka membaca, 

berdiskusi, praktik, dll. 
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4. Menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara 

berulang-ulang.  

5. Mendorong dan meningkatkan  motivasi, menanamkan sikap dan segi-segi 

afektif lainnya, misalnya, video kesehatan yang menyajikan proses 

berjangkitnya penyakit diare atau eltor dapat membuat siswa sadar terhadap 

pentingnya kebersihan makanan dan lingkungan. 

6. Media video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang 

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa.  

7. Video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung 

seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. 

8. Media video dapat ditunjukkan kepada kelompok-kelompok besar atau kecil, 

kelompok yang heterogen, maupun perorangan. 

Impact of Audio Visual aids: 

Makes learning easy and permanent, Adds creativity, More 

involvement of students in classroom, Healthy relation with 

environment. Deepa Awasthi (dalam International Journal of 

Scientific Research tahun 2014, Vol.3 ISSN No. 2277-8179)  

 

Kekurangan media audio-visual: 

1. Pembuatan media audio-visual memerlukan waktu yang lama, karena 

memadukan 2 elemen yakni audio dan visual. 

2. Membutuhkan ketrampilan dan ketelitian dalam pembuatannya 

3. Jika tidak terdapat piranti pembuatannya akan sulit untuk membuatnya 

(terbentur alat pembuatannya). 

Berdasarkan pendapat tentang kelebihan dan kekurangan media audio- 

visual, maka guru harus memaksimalkan penggunaannya sehingga dapat 



62 

 

 

 

mencapai hasil yang optimal, dan dapat memberikan solusi dari kekurangan media 

audio-visual. 

2.1.5.3 Pembelajaran dengan menggunakan  Audio-visual 

Menurut Jauhar (2011: 120-121), prosedur penggunaan media 

pembelajaran (baik audio, audio-visual, maupun media grafis) secara klasikal 

terdiri atas 4 kegiatan, yakni: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) tindak lanjut, dan 

(4) evaluasi. 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini yang perlu dipersiapkan yaitu: 

a. media yang akan digunakan meliputi bahan (software) dan peralatan 

(hardware). Perlu diteliti apakah media dalam kondisi baik dan siap untuk 

dioperasikan. 

b. kelas, apakah memenuhi syarat untuk pembelajaran bermedia, sarana dan 

prasarananya memungkinkan, misalnya tempat duduk siswa diatur 

sehingga mereka dapat melihat tayangan media dengan jelas. 

c. siswa, terutama jika mereka belum pernah mendapat pengalaman belajar 

dengan media maka, perlu disediakan waktu sekitar beberapa menit untuk 

memperkenalkan siswa dengan media yang akan digunakan untuk 

menghindari kemungkinan bahwa siswa akan lebih tertarik pada medianya 

daripada materinya. 

d. guru juga perlu mempersiapkan diri untuk pembelajaran bermedia 

meliputi, belajar mengoperasikan media yang akan digunakan, 

mempelajari bahan (materi), mengantisipasi kegiatan siswa setelah 

penayangan, dll. 

2. Tahap pelaksanaan 

Prosedur tahap pelaksanaan meliputi: pendahuluan, penyajian, 

isi/pengembangan, umpan balik, dan evaluasi. 
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Hal  yang perlu diperhatikan pada pembelajaran bermedia adalah guru tidak 

memberitahukan garis besar isi tayangan kepada siswa sebelum program 

ditayangkan, namun guru memberitahukan kepada siswa bagaimana cara 

menonton yang benar,  kegiatan yang akan dilakukan siswa setelah menonton, dan 

apa yang perlu dipersiapkan siswa untuk menonton. 

3. Tahap tindak lanjut 

Ssetelah menonton, siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada 

hubungannya dengan materi tontonan agar pembelajaran lebih bermakna antara 

lain: membuat laporan, melakukan pengamatan di lapangan, dsbnya. 

4. Tahap evaluasi 

Kegiatan yang berpusat pada pembelajaran  bermedia yang telah 

dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Jadi, tidak hanya meliputi penguasaan siswa 

akan materi tontonan saja, tetapi juga hasil kegiatan tindak lanjut sehingga apa 

yang diperoleh siswa akan benar-benar bermakna. 

Keempat kegiatan tersebut disajikan dalam bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Persiapan 

1. Guru mempersiapkan diri dalam penguasaan materi pembelajaran 

2. Guru mempersiapkan media. 

3. Guru mempersiapkan ruangan dan peralatan. 

4. Guru mempersiapkan siswa. 

 

Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Guru menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan media 

 

Kegiatan Tindak Lanjut 

Guru mengadakan evaluasi kegiatan yang mengarahkan kepada pemahaman 

lebih luas dan mendalam terhadap materi pembelajaran. 

 

Kegiatan Evaluasi 

1. Guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui penguasaan. 

2. Guru menerangkan hal-hal yang belum jelas. 

Bagan 2.1 Tahap Kegiatan Penggunaan Media Audio-visual 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat media audio-visual dapat 

merangsang suasana pembelajaran dan motivasi siswa (mood) karena kebanyakan 

seorang siswa akan lebih memahami suatu materi yang diajarkan tersebut dengan 

melibatkan pendengaran (audio) juga penglihatannya (visual) sehingga materi 

yang disampaikan dapat dirasakan seperti nyata.  

2.1.6 Teori belajar yang mendasari pembelajaran model Quantum 

Teaching dengan media Audio-visual 

De Porter (2010), tujuan dari Quantum Teaching adalah untuk 

menciptakan lingkungan belajar efektif, menciptakan proses belajar  

menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh 

otak, meningkatkan keberhasilan hidup dan karir serta membantu mempercepat 

dalam pembelajaran. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, 

dan bukan fisika kuantum yang bersifat humanistis dan lebih konstruktivistis. 

Berdasarkan uraian di atas, teori belajar yang mendasari pembelajaran IPS 

melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual  sebagai berikut: 

2.1.6.1 Teori Belajar Konstruktivisme  

Menurut Sardiman (2011: 37), konstruktivisme adalah pengetahuan 

konstruksi hasil dari mengetahui sesuatu, bukan suatu fakta yang tinggal 

ditemukan, melainkan perumusan yang didapatkan orang yang sedang 

mempelajarinya. Implikasi dari teori belajar konstruktivis (Rifa’i dan Anni, 2009) 

adalah siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan  pembelajaran karena belajar 

merupakan proses penemuan (discovery) dan transformasi informasi kompleks 

yang berlangsung pada diri seseorang.  
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Asumsi belajar menurut teori konstruktivisme sebagai berikut: 

1. Pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh siswa yang terlibat dalam belajar 

aktif 

2. Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh siswa yang membuat 

representasi atas kegiatannya sendiri 

3. Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh siswa yang menyampaikan 

maknanya kepada orang lain 

4. Pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh peserta didik yang mencoba 

menjelaskan objek yang tidak dipahaminya.  

Sedangkan peran guru sebagai pendidik menurut Slavin (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2009) adalah: (1) memperlancar proses pengkontruksian pengetahuan 

dengan cara membuat informasi secara bermakna dan relevan dengan siswa, (2) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan atau menerapkan 

gagasannya,(3) membimbing siswa untuk sadar menggunakan strategi belajarnya 

sendiri.  

2.1.6.2 Teori Belajar Kognitif 

Teori ini menyatakan perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus 

yang berada di luar dirinya, melainkan faktor yang ada pada dirinya sendiri berupa 

kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar sehingga 

manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Aktivitas belajar 

ditekankan pada proses berpikir, yakni proses pengolahan informasi yang 

menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, 

mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. 
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Tokoh teori kognitif yang terkenal salah satunya adalah Jean Piaget. Piaget 

(dalam Rifa’i dan Anni, 2009) mengemukakan tiga prinsip utama pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Belajar aktif 

Proses pembelajarannya adalah proses aktif, karena pengetahuan terbentuk dari 

subjek belajar. Perkembangan kognisi anak dapat dibantu dengan cara 

diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan anak belajar sendiri. 

2 Belajar lewat interaksi sosial 

Suasana interaksi diantara subjek belajar perlu diciptakan karena Piaget 

percaya bahwa belajar bersama diantara sesama anak-anak maupun dengan 

orang dewasa akan membantu perkembangan kognitif mereka lewat interaksi 

sosial artinya kognitif anak akan diperkaya dengan macam-macam sudut 

pandang dan alternatif tindakan. 

3 Belajar lewat pengalaman sendiri 

Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan memberikan pengetahuan-

pengetahuan nyata daripada pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-

pertanyaan yang harus persis seperti yang diinginkan pendidik. 

2.1.6.3 Teori Humanistik 

Pembelajaran mengutamakan  peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

siswa sehingga dalam praktiknya, teori ini menolak drill soal, siswa diarahkan 

untuk tahu  bagaimana cara belajar sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan 

potensi mereka. Menurut Rifa’i, dkk. (2009:145) pendekatan humanistik 

menjauhkan siswa dari belajar dalam tekanan keluarga atau masyarakat dan hasil 
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belajar yang diharapkan berupa perkembangan sosial emosi dengan 

mengombinasikan metode pembelajaran individual dan kelompok kecil yang 

memungkinkan siswa menjadi individu beraktualisasi diri (self actualized 

persons), penuh kreativitas sehingga memerlukan lingkungan yang mendukung 

perkembangan. 

Di dalam teori humanistik guru memiliki posisi sebagai fasilitator 

sehingga siswa mempelajari apa yang mereka butuhkan, belajar dengan cara 

sendiri, evaluasi untuk mengetahui kemampuan diri sendiri, muncul 

keseimbangan antara domain afektif dan kognitif, mendapat kondisi belajar yang 

nyaman dan menyenangkan. Hal ini tercermin jika dilaksanakan prinsip-prinsip 

belajar yaitu searah, belajar tentang cara belajar, evaluasi diri, pentingnya 

perasaan, dan bebas dari ancaman (Rifa’i dkk, 2009:150-154). 

Pembelajaran berdasarkan teori humanistik cocok diterapkan pada materi-

materi yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan 

analisis terhadap fenomena sosial. Indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa 

merasa senang,  bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola 

pikir,  perilaku dan sikap atas kemauan sendiri agar menjadi manusia yang bebas, 

berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur  pribadinya sendiri 

secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar 

aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku. 
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2.1.7 Penerapan Model Quantum Teaching dengan Media Audio-visual 

dalam Pembelajaran IPS 

Pembelajaran yang baik di kelas seharusnya mengikut sertakan siswa 

secara aktif dalam setiap kegiatan dan memberikan pengalaman yang bermakna. 

Pengajaran IPS menggunakan model Quantum Teaching dengan media 

audio-visual dapat dilakukan dengan cara siswa diajak berkelompok, anggota 

pada tiap kelompok dipilih secara heterogen. Kemudian mereka melakukan yel-

yel untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi agar tercipta suasana 

senang dan bersemangat, merangsang kreativitas siswa agar memperoleh hasil 

belajar yang baik. Tempat duduk siswa diatur sedemikian rupa sehingga merasa 

aman dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebelum memasuki 

kegiatan inti, guru melakukan apersepsi untuk merangsang keingintahuan dan 

minat siswa dengan mengajukan pertanyaan, bercerita, atau menampilkan video. 

Setelah minat siswa terbangun, dilakukan kegiatan tanya jawab untuk 

mengaktifkan siswa lalu penyampaian tujuan. 

Kegiatan selanjutnya guru menciptakan pengalaman belajar konkret 

kepada siswa. Setiap kelompok diberi tugas untuk melakukan kegiatan 

mengaktifkan pengetahuan yang sudah mereka miliki berdasarkan simulasi dari 

guru atau melakukan permainan yang berkaitan dengan materi.  

Kemudian guru menampilkan video pembelajaran untuk memperjelas 

materi dan memberikan gambaran nyata akan topik yang sedang dipelajari siswa.  

Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan menalar dan mengasosiasi seperti 

menuliskan hal-hal penting dari video pada LKS, membuat karangan pendek, 
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naskah drama dan memerankannya. Tiap kelompok mendiskusikan, mengkonsep, 

dan menuliskan hasil diskusi kemudian mempresentasikannya di depan kelas. 

Kelompok yang belum mendapatkan tugas presentasi dapat membuat pertanyaan 

sesuai materi agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa 

yaitu: 

1. Berlatih berbicara di depan kelas. 

2. Melatih kepercayaan diri. 

3. Belajar mempertahankan dan menerima pendapat. 

4. Menimbulkan rasa dihargai dan diperhatikan sehingga dapat meningkatkan 

kreativitas dari siswa. 

Guru memberikan penguatan dengan menyampaikan materi secara jelas 

agar lebih maksimal dan di akhir pembelajaran siswa menerima 

reward/penghargaan atas keaktifan dan keberhasilannya dalam proses belajar 

mengajar.  

Kegiatan pembelajaran melalui model Quantum Teaching dengan media 

audio-visual sesuai dengan karakteristik siswa kelas tinggi. Adapun karakteristik 

siswa kelas tinggi di SD (Hidayati, 2008: 1.29): 

1. Perhatian tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. 

2. Ingin tahu, ingin belajar dan realistis. 

3. Timbul minat pada pelajaran khusus. 

4. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di 

sekolah. 
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Berdasarkan karakteristik siswa kelas tinggi, maka melalui penerapan 

model Quantum Teaching dengan media audio-visual dapat menarik perhatian 

siswa pada kehidupan sehari-hari, karena media audio-visual yang digunakan 

peneliti tidak hanya memuat materi saja, akan tetapi berisi video yang 

menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga akan 

memberikan pengalaman belajar yang realistis terhadap siswa, dan dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Penggunaan model Quantum Teaching 

meningkatkan rasa ingin belajar siswa, karena model ini memberikan 

pengalaman belajar yang menarik sehingga siswa merasa puas dan  memperoleh 

hasil belajar optimal.  

 

2.2  Kajian Empiris 

Beberapa jurnal penelitian yang mendukung penerapan model Quantum 

Teaching dengan media audio-visual yang dilakukan peneliti diantaranya sebagai 

berikut: Irma Suryani, dkk dalam The International Journal of Social Sciences 

Vol 19, No. 1 (2014) dengan ISSN 2305-4557 yang berjudul “Increasing 

Knowledge of The Earthquake Preparedness Through Quantum Teaching Model 

on State Primary School 19 Banda Aceh”. Penelitian dilakukan dalam dua siklus.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara dalam  meningkatkan 

pengetahuan kesiapsiagaan gempa melalui model Quantum Teaching 

menggunakan hopscotch dan permainan ular tangga pada siswa Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) 19 Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi 

belajar siswa pada siklus pertama mencapai 82,4% dan meningkat menjadi 94,1% 
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pada siklus kedua. Selain itu, sekitar 97,1% dari siswa setuju bahwa model 

pembelajaran Quantum Teaching telah berhasil dan 89,7% dari siswa setuju 

bahwa kesiapan dapat ditingkatkan dengan terapan hopscotch dan permainan ular 

tangga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, sikap dan 

tindakan kesiapan gempa siswa dapat ditingkatkan melalui model Quantum 

Teaching. 

Nur Laila, Suhartono, Tri Saptuti Susiani dalam Jurnal Penelitian 

Pendidikan; Vol 3, No. 1 (2014) dengan judul “Penerapan Model Quantum 

Teaching sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Kelas V SD”. 

Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, 

dokumentasi, dan kuesioner. Kualitas pembelajaran mengalami peningkatan dari 

siklus I sampai siklus II. Persentase keaktifan siswa siklus I 74,8% dan siklus II 

86,7%. Persentase motivasi belajar siswa siklus I 80,6% dan siklus II 87,5%. 

Sedangkan ketuntasan belajar siswa siklus I 92,9% dan siklus II mencapai 98%. 

Risma Sitohang dan Tuti Friani Sembiring dalam Jurnal Penelitian 

Pendidikan; Vol 1, No.1 (2013) tentang “Penggunaan Model Quantum Teaching 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD 

Negeri No. 040474 Tigaserangkai”. Berdasarkan hasil tes siklus yang telah 

dilaksanakan, pada siklus I diperoleh jumlah siswa yang memiliki nilai diatas 60 

sebanyak 8 orang siswa (40%), sedangkan nilai dibawah 60 sebanyak 12 orang 

siswa (60%). Hasil belajar siswa Siklus II, siswa yang telah tuntas sebanyak 17 
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orang siswa (85%) sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 3 orang siswa ( 

15%).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Quantum 

Teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS pokok 

bahasan perjuangan para tokoh dearah dalam  melawan penjajah kelas V SD 

Negeri 040474 Tigaserangkai. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model 

Quantum Teaching dengan Media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas 

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

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan, 

diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut. 

Permasalahan yang diperoleh peneliti dari observasi dan refleksi 

menunjukkan beberapa faktor penyebab kurangnya kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang, pertama faktor guru belum 

memanfaatkan metode dan multimedia yang memadai sehingga pembelajaran 

kurang maksimal. 

Faktor kedua adalah siswa kesulitan menguasai materi IPS yang sarat 

pengetahuan umum dan  kehidupan sosial masyarakat tanpa alat bantu dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan topic sehingga siswa kurang aktif, ramai, dan 

mengganggu siswa lain. 

Faktor-faktor tersebut menjadi serangkaian masalah berkaitan, yang 

mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah yaitu di bawah 

KKM 67. 
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Peneliti mencoba memperbaiki kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Karanganyar 01 Semarang dengan cara menerapkan Model Quantum 

Teaching dengan media audio-visual yang mengaktifkan siswa dan membuat 

proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.  

Sintaks pembelajaran Quantum Teaching adalah Tumbuhkan, Alami, 

Namai, Demostrasikan, Ulangi dan Rayakan (TANDUR). Adapun maksudnya 

adalah menumbuhkan minat dengan memuaskan “apakah manfaatnya bagiku 

(siswa)”; menciptakan atau mendatangkan pengalaman umum yang dapat 

dimengerti oleh semua siswa; menamai kegiatan selama proses belajar mengajar 

dengan menyediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah 

“masukan”; menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan 

(mendemonstrasikan) bahwa mereka tahu; menunjuk beberapa siswa untuk 

mengulangi materi dan menegaskan “aku tahu bahwa aku memang tahu ini”; 

merayakan keberhasilan siswa sebagai pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, 

dan pemerolehan keterampilan serta ilmu pengetahuan (De porter B, 2010). 
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Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2.2  Kerangka Berpikir 

Kondisi 

Awal 

1. Guru belum memanfaatkan model dan media yang 

memadai. 

2. Siswa kesulitan menguasai materi IPS yang sarat 

pengetahuan umum dan  kehidupan sosial 

masyarakat. 

3. Siswa kurang aktif, ramai dan mengganggu siswa 

lain. 

4. Hasil belajar siswa masih rendah yaitu di bawah 

KKM 67. 

Tindakan 

Langkah-langkah model Quantum Teaching dengan 

media audio-visual: 

1. Guru menumbuhkan minat siswa dengan 

mengajukan pertanyaan, bercerita, atau 

memperlihatkan video untuk menarik perhatian 

siswa. Siswa mengamati video, menjawab 

pertanyaan. (Tumbuhkan) 

2. Guru menciptakan pengalaman yang mudah dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari dan siswa 

mengaitkannya dengan informasi baru yang diterima. 

(Alami) 

3. Guru membimbing siswa berdiskusi dan siswa aktif 

berdiskusi dalam mengidentifikasi materi dengan 

bantuan audio-visual. (Namai) 

4. Guru membimbing demonstrasi siswa dari hasil kerja 

kelompok. Siswa mempresentasikan dan kelompok 

lain diberi kesempatan bertanya dan menanggapi. 

(Demonstrasikan) 

5. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan, 

refleksi, dan evaluasi. (Ulangi) 

6. Siswa bersama guru merayakan akhir kegiatan 

pembelajaran. (Rayakan) 

 
Kondisi 

Akhir 

Keterampilan guru, aktivitas siswa sekurang-kurangnya 

memperoleh skor ( > 15 s/d 19.5) dengan kriteria baik, 

dan hasil belajar mengalami ketuntasan  klasikal 80%. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang telah 

dijabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini  yaitu 

penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pembelajaran 

IPS pada siswa kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam PTK  dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2008:16) 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan secara bersiklus sampai dengan tercapainya indikator keberhasilan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan, meliputi kegiatan sebagai berikut: 

3.1.1.1 Menelaah materi pembelajaran IPS KD 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan, menentukan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

3.1.1.2 Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan mengacu sintak 

pembelajaran model Quantum Teaching dengan media audio-visual. 
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3.1.1.3 Menyiapkan alat peraga dan media audio-visual (video) 

3.1.1.4 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

3.1.1.5 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2008: 18). Pelaksanaan penelitian 

ini direncanakan bersiklus sampai dengan tercapainya indikator pembelajaran. 

Peneliti mempersiapkan tiga siklus, baik pada siklus pertama, kedua, dan ketiga 

akan mengkaji KD 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Perbedaan masing-masing siklus terletak pada 

indikatornya. Bila tindakan yang dilakukan pada siklus pertama belum 

memperoleh hasil optimal dan belum menjawab masalah yang dialami oleh guru 

maka akan diperbaiki lagi pada siklus berikutnya. 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2008: 19). Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

guru untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. Pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan 

instrumen pengumpul data berupa lembar pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Hasil pengamatan dicatat pada lembar tersebut dan selanjutnya 

direfleksi. 
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3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto, 2008: 19). Setelah mengkaji proses pembelajaran dan 

sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam  indikator kinerja pada siklus 

pertama, kemudian mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, dan bersama tim kolaborasi membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

3.2.1. Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

2. Mempersiapkan sumber pembelajaran  berupa buku-buku yang dijadikan 

bahan rujukan/referensi, dan media audio-visual. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran melalui model Quantum Teaching 

dengan media audio-visual. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

6. Menyiapkan lembar penilaian karakter siswa untuk mengamati karakter siswa 

saat proses pembelajaran. 
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7. Menyiapkan lembar penilaian psikomotor untuk menilai hasil kerja siswa pada 

ranah keterampilan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilaksanakan satu  kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit. Peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun 

pada perencanaan siklus I. Adapun langkah-langkah pembelajaran siklus I 

terlampir.  

3.2.1.3 Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Aspek-

aspek yang diamati sebagai berikut. 

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran sesuai pendekatan dan 

media yang digunakan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru. 

2. Mengamati antusias siswa terhadap pembelajaran menggunakan lembar 

aktivitas siswa. 

3. Mengamati perhatian siswa pada saat guru menjelaskan dan menampilkan 

video menggunakan lembar aktivitas siswa. 

4. Mengamati aktivitas dan keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab 

pertanyaan, kerjasama kelompok, mengemukakan pendapat, keaktifan siswa 

dalam menampilkan hasil kerja kelompok menggunakan lembar aktivitas 

siswa. 

5. Mengamati kegiatan siswa dalam mengerjakan tugas evaluasi menggunakan 

lembar aktivitas siswa. 
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3.2.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

2. Mengevaluasi  proses dan hasil pembelajaran siklus I dengan melakukan 

sharing peneliti dan kolaborator dari hasil pengamatan yang telah 

dilaksanakan. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

4. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II berdasarkan hasil data 

refleksi. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun perencanaan pada 

siklus II sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

2. Mempersiapkan sumber pembelajaran  berupa buku-buku yang dijadikan 

bahan rujukan/referensi, dan media audio-visual. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran melalui model Quantum Teaching 

dengan media audio-visual. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 
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6. Menyiapkan lembar penilaian karakter siswa untuk mengamati karakter siswa 

saat proses pembelajaran. 

7. Menyiapkan lembar penilaian psikomotor untuk menilai hasil kerja siswa pada 

ranah keterampilan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan satu  kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit. Peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun 

pada perencanaan siklus II. Adapun langkah-langkah pembelajaran siklus II 

terlampir.  

3.2.2.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran sesuai model dan media 

yang digunakan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru. 

2. Mengamati antusias siswa terhadap pembelajaran. 

3. Mengamati perhatian siswa pada saat guru menjelaskan, bercerita, dan 

menampilkan video menggunakan lembar aktivitas siswa. 

4. Mengamati aktivitas dan keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab 

pertanyaan, kerjasama kelompok, mengemukakan pendapat, keaktifan siswa 

dalam menampilkan hasil kerja kelompok menggunakan lembar aktivitas 

siswa. 

5. Mengamati kegiatan siswa dalam mengerjakan tugas evaluasi menggunakan 

lembar aktivitas siswa. 

3.2.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II. 
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2. Mengevaluasi  proses dan hasil pembelajaran siklus II dengan melakukan 

sharing peneliti dan kolaborator dari hasil pengamatan yang telah 

dilaksanakan. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

4. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III berdasarkan hasil data 

refleksi. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

2. Mempersiapkan sumber pembelajaran  berupa buku-buku yang dijadikan 

bahan rujukan/referensi, dan media audio-visual. 

3. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

6. Menyiapkan lembar penilaian karakter siswa untuk mengamati karakter siswa 

saat proses pembelajaran. 

7. Menyiapkan lembar penilaian psikomotor untuk untuk menilai hasil kerja 

siswa pada ranah keterampilan. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 
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Siklus III dilaksanakan satu  kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit. Peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun 

pada perencanaan siklus III. Adapun langkah-langkah pembelajaran siklus III 

terlampir.  

3.2.3.3 Observasi 

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran sesuai model dan media 

yang digunakan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru. 

2. Mengamati antusias siswa terhadap pembelajaran menggunakan lembar 

aktivitas siswa. 

3. Mengamati perhatian siswa pada saat guru menjelaskan dan menampilkan 

video menggunakan lembar aktivitas siswa. 

4. Mengamati aktivitas dan keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab 

pertanyaan, kerjasama kelompok, mengemukakan pendapat, keaktifan siswa 

dalam menampilkan hasil kerja kelompok menggunakan lembar aktivitas 

siswa. 

5. Mengamati kegiatan siswa dalam mengerjakan tugas evaluasi menggunakan 

aktivitas siswa. 

3.2.3.4 Refleksi 

Setelah melakukan siklus dan indikator keberhasilan tercapai, akan 

dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  di kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan hasil identifikasi masalah pada 

saat kegiatan PPL. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah guru dan siswa. Guru dalam penelitian ini adalah 

peneliti. Sedangkan siswa adalah siswa kelas V sebanyak 48 siswa, yang terdiri 

dari 25 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. (Guru kelas sebagai 

observer/kolaborator) 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.5.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Quantum 

Teaching dengan media audio-visual. 

3.5.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching 

dengan media audio-visual. 

3.5.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Quantum 

Teaching dengan media audio-visual. 
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3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Quantum Teaching 

dengan media audio-visual. 

3.6.1.2 Guru 

Sumber data guru adalah peneliti, berasal dari pengamatan berdasarkan 

lembar observasi keterampilan guru selama pembelajaran IPS melalui model 

Quantum Teaching dengan media audio-visual. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes formatif IPS sebelum 

dilakukan tindakan, yaitu saat peneliti menentukan identifikasi masalah. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Karanganyar 01 Semarang  pada mata pelajaran IPS. Hasil belajar siswa diperoleh 

dari kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pertemuan pada tiap siklus yang 

diambil dengan memberikan tes tertulis kepada siswa.  
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3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes 

dan nontes yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.6.3.1 Tes 

 Menurut Poerwanti, dkk (2008: 4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, 

atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk 

mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian atau prestasi belajar yang diberikan kepada siswa secara individu 

untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Instrumen pengumpulan data tes 

berupa lembar kerja siswa dan lembar evaluasi. Tes ini dilaksanakan pada 

pembelajaran siklus I sampai siklus terakhir hingga tercapainya indikator 

pembelajaran.  

3.6.3.2 Nontes 

Teknik nontes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran 

terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. (Hamdani, 2011: 316). 

Berikut ini merupakan beberapa teknik nontes yang peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data/informasi dalam penelitian. 



82 

 

 

 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk melihat 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran Arikunto, 2008:  127). 

Peneliti melakukan pengamatan pada proses pembelajaran yang berlangsung 

untuk menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Sasaran dalam 

observasi ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan lembar observasi 

(pengamatan) yang bertujuan mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPS. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok 

siswa, daftar nilai  siswa, foto dan video untuk memberikan gambaran secara 

konkret mengenai kegiatan kelompok, suasana kelas ketika aktivitas belajar 

berlangsung. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru apabila ada hal-hal yang muncul 

selama proses pembelajaran yang berguna untuk memperkuat data observasi dan 

sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean, median, modus, nilai  
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N =  x 100 

terendah, nilai nilai tertinggi dan ketuntasan belajar secara individual maupun 

klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase.  

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif sebagai 

berikut: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Menurut Poerwanti (2008:6.13) skor teoritis adalah skor maksimal apabila 

menjawab benar semua butir soal dalam suatu perangkat tes. Untuk 

menentukan skor teoritis menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

N = Nilai 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teoritis (Poerwanti, 2008:6.15) 

2. Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk presentase .Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

P = pesentase ketuntasan belajar klasikal (Aqib, 2011:41) 

Tabel 3.1  

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat keberhasilan Arti 

      >80% Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat rendah 
        (Aqib, 2011:41) 

P = x 100% 
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Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan berdasarkan kriteria 

ketuntasan belajar siswa SDN Karanganyar 01 Semarang yang dikelompokkan ke 

dalam kategori tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.2  

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 

Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 
Kualifikasi 

≥ 67 ≥ 80 % Tuntas 

< 67 < 80% Tidak Tuntas 

Sumber: KKM IPS kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang 

Selanjutnya hasil belajar siswa pada penelitian ini dipaparkan dalam tabel 

distribusi frekuensi kumulatif. Herrhyanto dan Hamid (2008: 2.11-2.13) 

menetapkan langkah-langkah untuk menyusun sekumpulan data ke dalam tabel 

distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama untuk setiap kelas interval 

sebagai berikut: 

1. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar 

2. Menentukan jangkauan (Range) dari data dengan rumus : 

 

 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan rumus : 

 

 

Keterangan  

k = banyaknya kelas 

n = banyaknya data 

R = nilai tertinggi - nilai terendah 

K - 1 + 3,3log n 



85 

 

 

 

4. Menentukan lebar intervasl kelas dengan rumus : 

 

 

5. Menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas sebaiknya 

kelipatan dari lebar kelas. 

6. Batas bawah kelas pertama biasanya dipiih dari data terkecil atau data 

terkecil yang berasal dari pelebaran range (data yang lebih kecil dari data 

terkecil) dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelas. 

7. Menuliskan frekuensi kelas dalam kolom. 

 Setelah tabel distribusi frekuensi kumulatif didapat, langkah selanjutnya 

ialah mencari mean, median dan modus dari data tersebut. 

Menurut Sudijono (2011:85), untuk menghitung nilai rata-rata dianalisis 

menggunakan rumus: 

1. Mean 

Mx = ∑ fX 

         N 

Keterangan: 

Mx  = Mean yang dicari 

∑ fX   = jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari asing-

masing interval  dengan frekuensinya. 

N  = Number of case 

2. Median 

     
½ N – fkb   

   

Mdn = ℓ +           f i 

Panjang kelas (i) =  
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Keterangan: 

Mdn = Median 

fkb   = lower limit (batas bawah nyata dari skor yang mengandung 

median) 

fi  = frekuensi asli (frekuensi dari skor yang mengandung median) 

N  = Number of case 

u        = upper limit (batas atas nyata dari skor yang mengandung median) 

(Sudijono, 2011:98) 

3. Modus 

Mo = ℓ +      f a 

       f a + f b 

Keterangan: 

Mo  = Modus 

ℓ  = lower limit 

f a  = frekuensi yang terletak di tas interval yang mengandung modus 

f b = frekuensi yang terletak di bawah interval yang mengandung modus 

(Sudijono, 2011:106) 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi pembelajaran IPS mengenai 

keterampilan guru dan aktivitas siswa,  dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6-9) untuk menentukan skor dalam 4 

kriteria, langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: (1) menentukan skor 

maksimal (m) dan skor minimal (k); (2) menentukan median; (3) menentukan 
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jarak interval; (4) membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, 

cukup, kurang). 

Selanjutnya, menurut Widoyoko (2013: 110) untuk menghitung data skor 

dilakukan dengan cara berikut:  

Jika: 

T = skor tertinggi 

R = skor terendah 

t = jumlah kelas interval 

i = jarak interval 

maka: 

i = 
   

 
 

Empat kriteria keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dicari dengan 

cara melakukan penghitungan berikut: 

Skor tertinggi (T) : 24 

Skor terendah (R) : 6 

i = 
   

 
 

i = 
    

 
 

i = 
  

 
 

  = 4.5 

Maka, didapat ketentuan kriteria ketuntasan dalam belajar dalam tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 3.3  

Kriteria Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

> 19.5 s/d 24 Sangat Baik A 

> 15 s/d 19.5 Baik B 

> 10.5 s/d 15 Cukup C 

6 s/d 10.5 Kurang D 

 

Pilihan respon skala empat mempunyai variabilitas respon lebih baik atau lebih 

lengkap dibandingkan skala tiga sehingga mampu mengungkap lebih maksimal 

perbedaan sikap responden sehingga tidak ada peluang untuk bersikap netral terhadap 

fenomena sosial yang ditanyakan atau dinyatakan dalam instrumen. (Widoyoko, 

2013:106-110) 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Penerapan model Quantum Teaching dengan media audio-visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Karanganyar 01 

Semarang  dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching 

dengan media audio-visual dapat meningkat sekurang-kurangnya memperoleh 

skor ( > 15 s/d 19.5) dengan kriteria baik. 
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2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan 

media audio-visual dapat meningkat sekurang-kurangnya memperoleh skor ( > 15 

s/d 19.5) dengan kriteria baik. 

3. Sebanyak ≥ 80% dari seluruh siswa kelas V SDN Karanganyar 01 Semarang 

mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan mencapai KKM ≥ 67 dalam 

pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan media audio-visual. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPS melalui penerapan model  

Quantum Teaching dengan media audio-visual yang telah dilaksanakan di kelas V 

SDN Karanganyar 01 Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

1. Keterampilan guru hasil siklus I diperoleh total skor 16 dengan kategori baik, 

siklus II skor 18 dengan kategori baik, siklus III skor 22 dengan kategori sangat 

baik. Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

keterampilan guru meningkat sekurang-kurangnya memperoleh skor ( > 15 s/d 

19.5) dengan kategori baik. 

2. Aktivitas siswa siklus I memperoleh  skor 12.9 kategori cukup, siklus II skor 16.3 

kategori baik, siklus III skor 19.8 kategori sangat baik. Hasil penelitian tersebut 

telah mencapai indikator keberhasilan yaitu aktivitas siswa meningkat sekurang-

kurangnya memperoleh skor ( > 15 s/d 19.5) dengan kriteria baik. 

3. Hasil belajar siswa siklus I 27%, siklus II 77%, siklus III 89%. Hasil penelitian 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80% untuk ketuntasan belajar 

klasikal dan mencapai KKM ≥ 67 untuk ketuntasan hasil belajar individual. 

 



191 

 

 

 

5.2 Saran 

Model Quantum Teaching dengan media audio-visual terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS, sehingga dapat dijadikan referensi guru untuk menerapkannya 

dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut. 

1. Guru 

a. Sebelum menerapkan model Quantum Teaching dengan media audio-visual 

dalam pembelajaran perlu adanya latihan bagi guru agar pembelajaran sesuai 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.   

b. Perlu mempersiapkan dan merencakan pembelajaran dengan matang dan 

menyesuaikan kondisi siswa, materi serta kondisi lingkungan belajar agar 

dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai harapan. 

2. Siswa 

Siswa sebaiknya dikondisikan terlebih dahulu agar terjalin kerjasama positif 

antar siswa, tumbuhnya rasa tanggungjawab individu atau kelompok dalam diri 

siswa. 

3. Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya memotivasi para guru untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengajar agar tercipta pembelajaran yang efektif dan bermakna 

bagi siswa. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENGUMPULAN 

DATA 
 

1.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

1.2 Lembar Observasi Keterampilan Guru  

1.3 Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

1.4 Catatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

Lampiran 1.1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Quantum Teaching 

dengan Media Audio-visual pada Siswa Kelas V SDN Karanganyar 01 

Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Quantum Teaching 

dengan media 

audio-visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menumbuhkan minat sis 

wa (keterampilan me- 

mbuka pelajaran) 

2. Menampilkan media au- 

dio-visual dalam pembe- 

lajaran (keterampilan me 

ngadakan variasi) 

3. Membimbing siswa ber- 

diskusi kelompok (kete- 

rampilan mengelola ke- 

las) 

4. Membimbing siswa me- 

nyampaikan hasil diskusi 

(keterampilan membim- 

bing diskusi kelompok 

kecil ) 

5. Melaksanakan refleksi 

proses pembelajaran (ke- 

terampilan menutup  

pela jaran) 

6. Memberikan penguatan 

dan merayakan pembela- 

jaran (keterampilan mem 

berikan penguatan). 

1. Guru 

2. Catatan 

lapangan 

3. Video 

pembelajaran 

4. Foto guru 

dalam 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lembar 

Observasi 

Keterampilan 

Guru 

2. Catatan 

lapangan 

3. Video 

pelaksanaan 

penelitian 

4. Foto 

pelaksanaan 

penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

QuantumTeaching 

dengan media 

audio-visual 

 

 

 

 

 

1. Siap dalam pembelajaran: 

menaruh minat, berse- 

mangat, tenang (emotio- 

nal activities) 

2 Memperhatikan dan me- 

ngamati media audio-

visual yang ditunjukkan 

guru: mendengarkan urai 

an, memerhatikan video 

(listening activities, visu- 

al activities) 

 

1. Siswa 

2. Catatan 

lapangan 

3. Video 

pembelajaran 

4. Foto siswa 

dalam 

pembelajaran 

 

 

 

 

1. Lembar 

Observasi 

Aktivitas 

Siswa 

2. Catatan 

Lapangan 

3. Video 

pelaksanaan 

penelitian 

4. Foto 

pelaksanaan 
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No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasil belajar siswa 

pada pembelajaran 

IPS melalui model 

Quantum Teaching 

dengan media 

audio-visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 
 

 

3. Tertib dalam berkelom- 

pok: tenang, bergairah 

(emotional activities),  

4. Mempresentasikan dan 

menanggapi hasil kerja: 

mengeluarkan pendapat, 

menanggapi (oral activi- 

ties, mental activities) 

5. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari: 

menyatakan, bertanya 

(oral activities) 

6. Merayakan akhir pembela 

jaran: gembira, bersema- 

ngat (emotional activi- 

ties). 

Ranah pengetahuan 

(kognitif)  

1.  Mengidentifikasi peristi- 

wa penting dan tokoh-

tokoh di sekitar proklama 

si kemerdekaan 

2. Mengidentifikasi contoh 

sikap menghargai jasa 

tokoh proklamasi kemer- 

dekaan  

3. Mendiskusikan perta- 

nyaan-pertanyaan terkait 

dengan  drama tema pe- 

ristiwa menjelang kemer- 

dekaan RI yang ditam- 

pilkan 

 

Ranah sikap (afektif) 

1. disiplin 

2. kreatif 

3. toleransi 

4. semangat kebangsaan 

 

 

 

Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Siswa 

2. Hasil 

evaluasi 

3. Hasil 

observasi 

karakter 

4. Hasil 

penilaian 

psikomotor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alat/ 

Instrumen 

 
5. penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LKS 

2. Lembar 

evaluasi 

3. Lembar 

observasi 

karakter 

4. Lembar 

penilaian 

psikomotor 
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No. 
 

Variabel 

 

Indikator 

 

Sumber Data 

 

Alat/ 

Instrumen 

  Ranah keterampilan 

(psikomotor) 

1. Membuat karangan 

pendek bertemakan  cara 

menghargai jasa dan 

peranan tokoh prokla- 

masi kemerdekaan 

2. Membuat naskah  drama 

tema peristiwa menje- 

lang kemerdekaan RI 

3. Menampilkan drama 

tema peristiwa menje- 

lang kemerdekaan RI 
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Lampiran 1.2 

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus……….. 

 

Nama SD  : SDN Karanganyar 01 Semarang 

Kelas/Semester : V / 2 

Materi                          : Menghargai  Jasa dan Peranan Tokoh Proklamasi  

Kemerdekaan 

Nama Guru  :  

Hari/tanggal  : 

PETUNJUK 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru  

b. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

Indikator Pengamatan 

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 1 : Jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 : Jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

(Arikunto, 2010: 284) 

      No. I         Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
          Skor 

1. 
1. 

 

           Menumbuhkan 

minat siswa 

1. Mempersiapkan media dan sumber 

belajar menarik. 

  

2. Memberi kesempatan siswa meneriakkan 

yel-yel, bernyanyi, dll. 

 

3. Melakukan apersepsi.  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2. 
2. 

             Menampilkan 

media audio-

1. Isi media audio-visual sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran. 
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visual dalam 

pembelajaran 

2. Memberikan tugas berdasarkan media 

yang ditayangkan. 

 

3. Penggunaan media audio-visual menarik 

perhatian siswa. 

 

4. Penggunaan media audio-visual efektif 

(terkait dengan durasi penayangan 

media). 

 

3. 
3. 

             Membimbing 

siswa 

berdiskusi 

kelompok 

1. Memberikan petunjuk dalam 

berkelompok. 

  

2. Menegur siswa yang mengganggu 

pelajaran. 

 

3. Mengatur tempat duduk sesuai kelompok.  

4. Berkeliling membimbing kerja siswa.  

4. 
4. 

             Membimbing 

siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi 

1. Mengawasi jalannya presentasi.   

2. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi.  

3. Memberikan solusi apabila terdapat 

perbedaan pendapat. 

 

4. Menutup diskusi.  

5. 
5. 

            Melaksanakan 

refleksi 

terhadap 

proses 

pembelajaran 

1. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal pembelajaran. 

  

2. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya atau menjawab pertanyaan. 

 

3. Mendistribusikan pertanyaan atau 

pernyataan yang mengesankan. 

 

4. Memberi tugas rumah (PR).  

6. 
6. 

              Memberikan 

penguatan dan 

merayakan 

pembelajaran 

1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil 

kerja kelompok. 

  

2. Menggunakan penguatan verbal (kata-

kata) terhadap kelompok yang 

menyajikan hasil diskusi dengan baik. 

 

3. Menggunakan penguatan gestural.  

4. Merayakan akhir pembelajaran dengan 

pemberian reward, bernyanyi, yel-yel, dll. 

 

Jumlah skor = …….., kategori = ………….. 

 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor tertinggi (T) : 24 

Skor terendah (R) : 6 
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i = 
   

 
 

i = 
    

 
 

i = 
  

 
 

  = 4.5 

Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

> 19.5 s/d 24 Sangat Baik A 

> 15 s/d 19.5 Baik B 

> 10.5 s/d 15 Cukup C 

6 s/d 10.5 Kurang D 

 

Semarang, …………………….. 2015 

Observer, 

 

                            

                                                         ……………………………….  
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Lampiran 1.3 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

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

 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SDN Karanganyar  01 Semarang 

Kelas/Semester : V/2 

Hari/tanggal  : 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

d. Berilah tanda check (√) pada pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

Indikator Pengamatan 

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 1 : Jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 : Jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

(Arikunto, 2010: 284) 

       No.         Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 
     Skor 

1. 
  1. 

             Siap dalam pem- 

belajaran 

1. Tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing. 
  

 
 
 
 
 

2. Menyiapkan buku dan peralatan 

menulis lainnya. 
 

3. Antusias menanggapi pertanyaan 

guru saat apersepsi. 
 

4. Menunjukkan minat berpartisipasi 

dalam pembelajaran 
 

          2.              Memperhatikan 

dan mengamati 

1. Siswa bersikap tenang (tidak 

berbicara sendiri). 
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media audio-visu 

al yang ditunjuk- 

kan guru 

2. Siswa tampak memperhatikan 

media yang ditayangkan. 
 

3. Menuliskan hal-hal penting yang 

yang ditampilkan melalui media 

audio-visual. 

 

4. Siswa mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi yang 

ditayangkan. 

 

          3. Tertib dalam ber- 

kelompok 

1. Melakukan petunjuk yang 

diperintahkan guru. 
          

2. Tenang saat pembentukan 

kelompok. 
 

3. Bergairah dalam berkelompok.  

4. Memberikan pendapat dalam 

kelompok. 
                                    

4                
   4. 

Mempresentasikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

1. Mempresentasikan hasil kerja 

dengan komunikatif dan santun. 
  

2. Suara jelas.  

3. Percaya diri dan berani 

menyanggah atau menjawab 

pendapat kelompok lain. 

 

4. Memperhatikan dan menghargai 

hasil kerja kelompok lain. 
 

5. 
   5.  

Menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari 

1. Memberikan kesimpulan dengan 

sistematis sesuai dengan materi. 
  

2. Mencatat kembali hasil 

kesimpulan. 
 

3. Mengerjakan evaluasi dengan 

tertib. 
 

4. Bertanya jika masih ada yang 

kurang dimengerti. 
 

6 
6. 

Merayakan akhir 

pembelajaran 

1. Siswa tampak senang dan 

bersemangat. 
  

2. Siswa ikut bertepuk tangan.  

3. Berpartisipasi dalam meneriakkan 

yel-yel kelompok. 
 

4. Siswa tertib.  

Jumlah skor = …….., kategori = ………….. 
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Kriteria Penilaian: 

Skor tertinggi (T) : 24 

Skor terendah (R) : 6 

i = 
   

 
 

i = 
    

 
 

i = 
  

 
 

  = 4.5 

Skala Penilaian 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

> 19.5 s/d 24 Sangat Baik A 

> 15 s/d 19.5 Baik B 

> 10.5 s/d 15 Cukup C 

6 s/d 10.5 Kurang D 

 

 

 

Semarang, …………………….. 2015 

                                                                            Peneliti, 

 

 

………………………… 
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Lampiran 1.4 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPS melalui Model Quantum Teaching dengan Media 

Audio-visual di SDN Karanganyar 01 Semarang 

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

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Debby Rosita Kumalasari 

Hari/Tanggal : 

Pukul  : 

Petunjuk: Catatlah hal-hal penting selama proses pembelajaran berlangsung yang 

berkaitan dengan kegiatan guru, siswa, dan proses pembelajaran di kelas! 

………….………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Semarang, ........................................ 

                                           Peneliti, 

 

 

                                                                            ..................................................  
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LAMPIRAN 2 
INSTRUMEN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 
 

1.1 Penggalan Silabus Siklus I 

1.2 RPP Siklus I 

1.3 Penggalan Silabus Siklus II 

1.4 RPP Siklus II 

1.5 Penggalan Silabus Siklus III 

1.6 RPP Siklus III 
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Lampiran 2.1      PENGGALAN SILABUS Siklus I 

Satuan Pendidikan  :   SDN Karanganyar 01 Semarang 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester  :   V/ 2 

Alokasi Waktu  :   3 x 35 menit 

STANDAR KOMPETENSI  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

 

1.3.1 Mengidenti

fikasi peristiwa 

penting dan tokoh-

tokoh di sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

1.3.2 Membuat 

sebuah karangan 

pendek dengan 

tema  cara 

menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

Peristiwa 

penting dan 

tokoh-tokoh 

di sekitar 

proklamasi 

serta cara 

menghargai 

jasa dan 

peranannya 
 

 

1. Berkelompok, mem- 

buat yel-yel, menga- 

mati video pemba- 

caan naskah prokla- 

masi, dan apersepsi. 

(Tumbuhkan) 

2. Melakukan permai- 

nan kuis berjudul 

“The Last is The 

Winner” untuk me- 

ngetahui peristiwa 

penting dan tokoh-

tokoh di sekitar 

proklamasi. (Alami) 

 

1. Audio-visual 

(video) 

tentang 

peristiwa 

penting di 

sekitar 

proklamasi 

dan tokoh-

tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan 

beserta jasa 

dan 

peranannya.  

 

1. Tertulis 

2. Produk 

(Rubrik) 

 

Pilihan 

ganda 

kompleks 

 

3 x 35 

menit 

 

-Standar isi dan 

silabus kelas V 

SD/MI 

semester 2 

- De Porter, B., 

Reardon, M. & 

Nourie, S. S. 

2010. 

Quantum 

Teaching. 

Bandung: 

Kaifa 

-Permendikbud 

No. 81 A tahun 
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 3. Mengamati video ten 

tang peristiwa pen- 

ting di sekitar prokla- 

masi dan tokoh-tokoh 

proklamasi kemerde- 

kaan beserta jasa dan 

peranannya. (Namai) 

4. Menuliskan hal-hal 

penting  dari video 

yang diamati pada 

LKS yang dibagikan 

guru. (Namai) 

5. Membuat karangan 

pendek dengan tema  

cara menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan. (De- 

monstrasikan) 

6. Mempresentasikan 

hasil pekerjaan. (De- 

monstrasikan) 

7. Membuat kesimpu- 

lan. (Ulangi) 

8. Melakukan evaluasi 

belajar. 

9. Mengakhiri pembela- 

jaran (Rayakan) 

10. Tindak lanjut 

2. Alat-bahan 

untuk 

permainan 

(kertas 

jawaban dan 

pulpen) 

3. LCD, 

speaker, 

laptop 

2013 lampiran 

IV 
- Poerwanti, 

Endang, dkk. 

2011. Asesmen 

Pembelajaran 

SD. Jakarta:  

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Tinggi    

- Depdiknas. 

2006. Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional Nomor 

22 tahun 2006 

tentang Standar 

Isi. Sekretariat 

Negara. Jakarta 

- Yuliati, Reny 

dan Ade 

Munajat. 2008. 

BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD dan 

MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas Hal: 

130-136 

- internet 
 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin, kreatif, semangat kebangsaan 
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Lampiran 2.2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

Satuan Pendidikan :   SDN Karanganyar 01 Semarang 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester  :   V/2 

Alokasi Waktu  :   3 x 35 menit 

I. STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. KOMPTENSI DASAR 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

III. INDIKATOR 

2.3.1 Mengidentifikasi peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.2 Membuat karangan pendek dengan tema  cara menghargai jasa dan peranan 

tokoh proklamasi kemerdekaan 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui permainan kuis berjudul “The Last is The Winner”, siswa dapat 

mengidentifikasi peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi 

kemerdekaan dengan benar. 

2. Melalui pengamatan video peristiwa dan tokoh-tokoh proklamasi 

kemerdekaan, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa penting dan tokoh-tokoh 

di sekitar proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

3. Melalui pengamatan video tentang bentuk-bentuk menghargai jasa pahlawan, 

siswa dapat membuat sebuah karangan pendek dengan tema  cara menghargai 

jasa dan peranan tokoh proklamasi kemerdekaan dengan baik. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, kreatif, semangat kebangsaan 
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V. ALOKASI WAKTU 

3 x 35 menit 

VI. MATERI POKOK 

Peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi serta cara menghargai 

jasa dan peranannya 

VII. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan :   Saintifik 

Model  :   Quantum Teaching dengan Audio-visual (Video) 

Metode  :   tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah 

VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1. Salam pembuka. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa. 

3. Motivasi: menayangkan video pembacaan naskah proklamasi kemudian 

menginformasikan pokok bahasan (menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan)  

4. Apersepsi: Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang peristiwa proklamasi 

kemerdekaan? 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (70 menit) 

Eksplorasi: 

1. Siswa dikelompokkan menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 

anggota. 

2. Guru menginformasikan 5 dari 8 kelompok tercepat dan terdisiplin dalam 

membentuk kelompok akan mendapatkan kartu kesempatan yang dapat 

digunakan sebagai keuntungan dalam permainan. (aturan permainan 

terlampir) 
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3. Memulai permainan kuis berjudul “The Last is The Winner” untuk 

mengetahui peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi 

kemerdekaan RI.  (mengamati, menalar, mencoba) 

4. Guru memastikan semua pertanyaan terjawab dengan benar, kemudian guru 

menampilkan video tentang peristiwa, tokoh-tokoh, bentuk menghargai jasa 

pahlawan proklamasi kemerdekaan beserta jasa dan peranannya. (mengamati, 

menanya) 

Elaborasi: 

1. Setiap kelompok menuliskan hal-hal penting  dari video yang diamati pada 

LKS yang dibagikan guru. (menalar, mencoba, membuat jejaring) 

2.  Tiap kelompok membuat karangan pendek dengan tema  cara menghargai 

jasa dan peranan tokoh proklamasi kemerdekaan dengan memilih salah satu 

bentuk cara menghargai yang terdapat di video. (mencoba, membuat jejaring) 

Konfirmasi: 

1. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. 

2. Guru membimbing siswa menyebutkan peristiwa apa saja yang terjadi di 

sekitar proklamasi, tokoh-tokoh proklamasi beserta jasanya, dan cara 

menghargai jasa pahlawan kemerdekaan. (menalar, mencoba) 

3. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti. 

4. Guru memberikan reward. 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individual. 

3. Guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengajak semua siswa berdoa. 
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5. Guru melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil data refleksi. 

IX. MEDIA, ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media  :  Audio-visual (video) tentang peristiwa dan tokoh proklamasi 

kemerdekaan  dan cara menghargai jasanya. 

Alat : LCD, laptop, speaker, pendukung permainan (kertas jawab, 

pulpen). 

Bahan : Materi peristiwa dan tokoh proklamasi kemerdekaan dan cara 

menghargai jasanya. 

Sumber Belajar  : 

Standar isi dan silabus kelas V SD/MI semester 2 

De Porter, B., Reardon, M. & Nourie, S. S. 2010. Quantum Teaching. Bandung: Kaifa  

 

Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi. Sekretariat Negara. Jakarta 

 

Permendikbud No. 81 A tahun 2013 lampiran IV 

Poerwanti, Endang, dkk. 2011. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta:  Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi   

Yuliati, Reny dan Ade Munajat. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas Hal: 130-136 

Internet 

X. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

 Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis. 

(kognitif) 

 Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. (afektif dan 

psikomotor) 
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2. Instrumen Penilaian 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar Evaluasi 

 Lembar Penilaian 

 

 

 

Semarang,                          2015 

 

           Kolaborator         Peneliti 

  

 

    Dian Nurwati, SPd.SD                                                     Debby Rosita K 

NIP. 19840822 201406 2 002            NIM. 1401411430 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Karanganyar 01 

 

 

Drs.Khoiri 

NIP. 19630710 198508 1 005 
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LAMPIRAN I 

MATERI AJAR 

KOMPTENSI DASAR 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

INDIKATOR 

2.3.1 Mengidentifikasi peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.2 Membuat karangan pendek dengan tema  cara menghargai jasa dan peranan tokoh 

proklamasi kemerdekaan 

A. Peristiwa Penting di Sekitar Proklamasi dan Tokoh-Tokoh Kemerdekaan Indonesia 
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Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan. Tentu saja kita 

tidak akan dapat membahas semua tokoh dan perannya dalam persiapan kemerdekaan. 

Berikut ini akan dibahas beberapa tokoh persiapan kemerdekaan, yaitu: 

a. Ir. Soekarno, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator dengan sapaan akrabnya Bung 

Karno. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Beliau mulai 

aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan memimpin Partai Nasional 

Indonesia (PNI). Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah seorang 

pemimpin organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Di dalam keanggotaan BPUPKI, 

beliau menjadi ketua Panitia Sembilan. Selanjutnya menjadi ketua PPKI (Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI. 

b. Drs. Muhammad Hatta, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator. Panggilan 

akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan di Sumatra Barat pada tanggal 12 Agustus 

1902. Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional, dimulai di negeri Belanda. 

Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, 

beliau dikenal dengan julukan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau aktif dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana 

Maeda, dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 

c. Mr. Achmad Soebardjo, merupakan golongan tua pada saat menjelang Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di Karawang Jawa 

Barat. Ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, termasuk anggota PPKI, serta 

terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. 

d. Laksamana Tadashi Maeda, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang dengan jabatan 

Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia merupakan teman baik Mr. 

Akhmad Soebardjo dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, 

rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuaan para pejuang Indonesia untuk 

merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. 

e. Fatmawati adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923. Ia berjasa 

menjahitkan Bendera Pusaka Merah Putih. Bendera tersebut dikibarkan pada tanggal 

17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yang sekaligus tempat dibacakan naskah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. 
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f. Latif Hendraningrat, seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang 

menjadi anggota Peta (Pembela Tanah Air). Beliau adalah penggerek Bendera Merah 

Putih tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membawa Ir Soekarno dan Drs. M. Hatta ke 

Rengasdengklok Karawang. 

g. Chaerul Saleh, seorang aktivis pemuda dalam pergerakan nasional. Ia dilahirkan 

tanggal 13 September 1916 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia menjadi anggota 

Angkatan Muda Indonesia pada saat pendudukan Jepang, tetapi akhirnya ia sangat 

dibenci oleh pihak Jepang. Ia menjadi pemimpin pertemuan di gedung Bakteriologi 

Jakarta (sekarang Universitas Indonesia) yang menginginkan kemerdekaan tanpa ada 

peran dari PPKI. Menurutnya, PPKI merupakan bentukan Jepang. 

h. Wikana, aktif dalam organisasi kepemudaan pada masa Jepang. Ia dilahirkan tanggal 

13 September 1916 di Sumedang Jawa Barat. Ia merupakan wakil dari golongan muda 

yang menghadap Ir. Soekarno bersama Darwis untuk menyampaikan hasil rapat para 

pemuda Indonesia di gedung Bakteriologi. Ia juga ikut mengusulkan agar proklamasi 

diadakan di Jakarta. 

i. Sukarni, dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Ia aktif sebagai anggota 

organisasi pemuda Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru yang 

bertujuan Indonesia Merdeka. Selama pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor berita 

Domei, Sandenbu, dan kantor pusat Seinendan. Ia juga mengusulkan agar naskah 

proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil bangsa 

Indonesia. 
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B. Cara Menghargai Jasa Tokoh Proklamasi Kemerdekaan 

Cara Menghargai Jasa Tokoh Proklamasi Kemerdekaan, antara lain. 

5. Mengikuti upacara bendera dengan khitmat, 2. Berziarah ke Taman Makam 

Pahlawan  dan mendoakannya, 3. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Sebagai 

pelajar harus giat belajar, 4. Mempelajari riwayat para tokoh agar dapat meneladani 

semangat perjuangan mereka, 5. Berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. 6. 

Memperingati hari Kemerdekaan RI. 7. Menampilkan sebuah pertunjukan (drama, puisi, 

dan lain-lain) sebagai bentuk  penghargaan terhadap pahlawan. 

Contoh karangan pendek dengan tema  cara menghargai jasa dan peranan tokoh 

proklamasi kemerdekaan 

Upacara Bendera yang Menyenangkan 

Pengalamanku yang paling menyenangkan bersama ibu adalah saat topi 

sekolahku sobek. Padahal aku menjadi salah satu petugas upacara bendera. Biarpun 

sudah berusaha, aku tidak menemukan penggantinya. Aku sangat putus asa. Aku 

berusaha sabar dan ingin melupakannya. Aku pun tertidur lelap di kamarku. 

Esoknya aku menemukan topiku yang sobek kembali seperti sediakala. Melihat 

jahitan benang warna putih, aku tahu artinya. Ini pasti pertolongan Ibu. 

“Iya, tapi kita harus turun. Kalau tidak, nanti kita malah kena hukuman!” kata 

Dania. 

Kami pun bergegas turun ke lapangan upacara. Sudah banyak anak lain yang 

bersiap-siap membentuk barisan. Beberapa teman lain yang menjadi petugas upacara 

sedang melakukan persiapan. Bapak dan ibu guru sudah berjajar di bagian depan. Tak 

lama, upacara segera dimulai. 

Aku jadi geli mengingat tadi kami sempat malas untuk ikut upacara. Padahal ibu 

sudah bersusah payah memperbaiki topiku. Ternyata, enak juga setelah dijalani. Badan 

jadi segar karena bergerak dan terkena sinar matahari. Lagi pula, aku senang ketika 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyaksikan bendera Merah Putih dikibarkan. 

Kepala Sekolahku berkata, “Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin 

merupakan salah satu bentuk penghargaan kita terhadap para pahlawan yang telah 

berjuang untuk memerdekakan bangsa kita ini.” Aku akan ingat terus kata-kata itu. Lain 

waktu, aku akan lebih disiplin dan semangat mengikuti upacara di sekolahku. 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Alat dan bahan untuk mendukung permainan “The Last is The Winner”, meliputi 

kartu kesempatan, kertas jawab, pulpen, stiker gugur, medali, materi kuis. 

Nama Permainan : The Last is The Winner (yang bertahan adalah pemenang) 

Kategori   : Proklamasi Kemerdekaan RI 

Pemain  : 8 tim/kelompok, masing-masing terdiri dari 6 anggota 

Aturan Main  : 

a. Terdapat 6 anggota tiap tim. Salah satu anggota mewakili timnya untuk 

menjadi pemain (duduk di depan). 

 Gambar: Posisi tempat duduk siswa 

b. Ada pemain bertahan dan pemain penyerang. Pemain bertahan akan 

menuliskan jawaban dari pertanyaan guru pada kertas jawab. Pemain 

penyerang harus memilih satu anggota tim lain yang menurutnya 

memiliki jawaban salah untuk menyingkirkan lawan. 

c. Lima anggota lainnya tidak boleh ikut menjawab pertanyaan (tetap duduk 

di belakang pemain). 

d. Jawaban akan diperlihatkan ketika semua pemain bertahan selesai 

menuliskannya. 

e. Jika orang yang dipilih penyerang memiliki jawaban salah, maka ia akan 

gugur. Tapi jika orang yang dipilih penyerang memiliki jawaban benar, 
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maka penyerang-lah yang gugur. Pemain gugur akan mendapatkan stiker 

gugur.  

f. Setiap pemain yang gugur akan digantikan oleh anggota tim yang tersisa. 

g. Permainan akan berjalan sesuai waktu yang ditentukan atau sampai 

menemukan pemenang permainan (tim terakhir yang bertahan atau 

menyisakan anggota paling banyak adalah pemenangnya). 

Keterangan: 

 Soal berupa petunjuk atau pertanyaan sesuai indikator pembelajaran. 

 Kartu kesempatan adalah kartu yang diberikan kepada tim yang berfungsi sebagai 

keuntungan yang dapat digunakan selama permainan. Ada 5 kartu kesempatan, 

yaitu: 

1) Mencuri posisi penyerang; 2) Melihat huruf pertama dari kata; 3) 

Menghilangkan tim (membiarkan tahu jawaban tim lawan); 4) Kesempatan untuk 

diberi tahu jika ada jawaban yang salah; 5) Melihat masa depan (diberi tahu berapa 

banyak orang yang memiliki jawaban salah) 

2. Video pembelajaran yang  berisi tentang peristiwa dan tokoh-tokoh proklamasi 

kemerdekaan serta bentuk-bentuk cara menghargai jasa dan peranannya. 
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LAMPIRAN III 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

Kelompok : 

Anggota : 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok di pojok kanan atas. (isi nama 

kelompok dengan nama salah satu pejuang kemerdekaan) 

2. Amatilah video yang ditampilkan oleh guru. 

3. Kemudian kerjakan perintah di bawah ini. 

 

a. Proklamasi  Kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus, adalah 

sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi, telah mengubah 

perjalanan sejarah, membangkitkan rakyat dalam semangat kebebasan. Merdeka 

dari segala bentuk penjajahan. 

Bagaimanakah sesungguhnya, peristiwa yang terjadi 69 tahun yang lalu itu. Mari 

kita buka kembali catatan sejarah sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945 dengan menulis beberapa sesuai kata kunci di bawah ini. 

 Banyak peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan. 

 Bangsa Indonesia dapat merasakan kemerdekaan berkat para tokoh 

proklamasi. Salah satu cara untuk mengenangnya adalah dengan mengetahui 

siapa saja tokoh-tokoh tersebut. 
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 Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghargai jasa para pejuang 

terdahulu. Banyak cara untuk menghargainya. 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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b. Buatlah karangan pendek dengan memilih salah satu cara menghargai jasa tokoh 

proklamasi. (beri judul untuk karanganmu) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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LAMPIRAN IV 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

KD Indikator 

Penilaian Ranah 

No. 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Kognitif Afektif Psikomotor 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan  tokoh 

dalam 

memproklamasi

kan 

kemerdekaan 

2.3.1 Mengiden

tifikasi peristiwa 

penting dan tokoh-

tokoh di sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

 

 

 Tes 

tertulis 

 Proses 

(Rubrik) 

 

 

Pilihan 

ganda 

kompleks 

 

 

C1 

 

A2, A5 

 

- 

 

1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Membuat  

karangan pendek 

dengan tema  cara 

menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

proklamasi kemer -

dekaan 

 

 

 Tes 

tertulis 

 Proses 

(Rubrik) 

 

  

- 

 

A2, A5 

 

P6 

 

(LKS) 
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LAMPIRAN V 

SOAL EVALUASI 

 

Nama  : 

No. Presensi : 

 

Pilihlah: A. Jika jawaban (1) dan (2) benar 

    B. Jika jawaban (1) dan (3) benar 

    C. Jika jawaban  (2) dan (3) benar 

    D. Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 

1. Jepang makin terdesak setelah dijatuhi bom atom di kota …. 

     (1) Nagasaki 

     (2) Tokyo 

     (3) Hiroshima 

2. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia setelah posisinya 

terdesak. Cara untuk meyakinkan janji tersebut, langkah yang dilakukan Jepang 

yaitu …. 

    (1) Membentuk 12 kementerian Indonesia 

    (2) Indonesia Raya diakui sebagai lagu kebangsaan 

    (3) Bendera Merah Putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang 

3. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan para pemuda dengan tujuan …. 

    (1) Agar tidak mendapat ancaman dari Jepang 

    (2) Agar terbebas dari tekanan Jepang 

    (3) Agar lebih tenang 

4. Tokoh-tokoh yang memenuhi panggilan Marsekal Terauci, Panglima Tertinggi 

Mandala Selatan di Saigon/Dallat Vietnam antara lain …. 

    (1) Bung Karno 

    (2) Dr. Wedyodiningrat 
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    (3) Ahmad Soebarjo 

5. Penggerek bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 1945 …. 

    (1) Tri Murti 

 (2) S. Suhud 

    (3) Latif Hendraningrat 

6. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan .... 

    (1) Giat belajar 

    (2) Mengukir prestasi 

    (3) Meneladani semangat perjuangan para pahlawan 

7. Gelar pahlawan proklamator diberikan kepada …. 

    (1) Ir. Soekarno 

    (2) Moh. Hatta 

    (3) Ahmad Soebarjo 

8. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di …. 

    (1) Kediaman Bung Karno 

    (2) Jalan Cikini No.7 Jakarta 

    (3) Jalan Pegangsaan Timur No.56 

9. Hasil keputusan sidang PPKI pertama …. 

    (1) Mengesahkan dan menetapkan RUUD menjadi UUD Negara RI 

    (2) Memilih Ir.Soekaro dan Hatta menjadi Presiden dan Wapres 

    (3) Dalam masa peralihan tugas Presiden dibantu KNIP 

10. Terdapat beberapa tokoh yang menyampaikan pandangannya tentang dasar 

Negara Indonesia …. 

    (1) Mr. Moh Yamin,  

    (2) Ir. Soekarno, 

    (3) Prof. Dr. Soepomo 

11. Tokoh pemuda yang sepakat mengasingkan Bung Karno dan Hatta ke 

Rengasdengklok …. 
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     (1) Sukarni 

     (2) Chaerul Saleh 

     (3) Suwiryo 

12. Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai Dwi Tunggal. Arti dari Dwi Tunggal 

…. 

     (1) Pasangan yang dapat berdiri sendiri 

     (2) Pasangan yang erat 

     (3) Pasangan yang kokoh 

13. Peran dan jasa Moh. Hatta dalam mempersiapkan proklamasi antara lain …. 

  (1) Merumuskan naskah proklamasi 

     (2) Mendampingi Bung Karno membacakan teks proklamasi 

      (3) Mengusulkan bahwa naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta  

14. Kegiatan yang tujuannya untuk mengenang jasa para 

pahlawan …. 

     (1) Ziarah ke Taman Makam Pahlawan 

     (2) Mengheningkan cipta pada waktu upacara bendera 

     (3) Menulis riwayat para pahlawan 

15. Golongan muda revolusioner mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga 

Bakteriologi di Pegangsaan Timur dan menghasilkan keputusan …. 

      (1) Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri 

      (2) Menyetujui proklamasi di hadapan PPKI 

      (3) Tuntutan agar Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan oleh Ir. Sukarno (16 

Agustus 1945) 
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LAMPIRAN VI 

KUNCI JAWABAN 

Pilihan Ganda Kompleks 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. C 

6. D 

7. A 

8. B 

9. D 

10. D 

11. A 

12. C 

13. A 

14. D 

15. B 
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LAMPIRAN VII 

PEDOMAN PENILAIAN 

 

1. Penilaian Hasil Evaluasi (kognitif) 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1 Pilihan 

Ganda 

Kompleks 

15 1-15 4 60 

Skor maksimal 60 

 

 Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

2. Penilaian Sikap (afektif) 

Petunjuk: 

skor 4 apabila selalu melakukan perilaku yang diamati 

skor 3 apabila sering melakukan perilaku yang diamati 

skor 2 apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati 

skor 1 apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati 

 

Lembar Observasi 

Kelas/Semester  : 

TahunPelajaran  :  

Periode Pengamatan  : tanggal … s.d. ... 

Butir Nilai          :Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator Sikap  :  

1. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan. 

2. Menciptakan karya baru. 

3. Tidak suka bertengkar. 

 

No. 

 
Nama Siswa 

Skor Indikator Sikap (1 – 4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Indikator 

1 

Indikator 

2 

Indikator 

3 

1.  
    

 
 

2.      
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3.        

4.        

5.        

6.  Dst.      

 

3. Penilaian dalam Membuat Karangan 

 

1. Skor 10 untuk aspek yang dilakukan atau terjadi (ya), dan skor 0 untuk aspek yang tidak 

dilakukan atau tidak terjadi. 

2. Skor maksimum 80 dan nilai maksimum 10, dihitung dengan rumus berikut:  

Nilai = (skor diperoleh/80) x 100 
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LAMPIRAN VIII 

 

SINTAKS QUANTUM TEACHING DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL 

1. Tumbuhkan 

Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan, bercerita 

atau memperlihatkan video untuk menarik dan  memfokuskan perhatian siswa. 

Siswa mengamati video, menjawab pertanyaan dari guru, dan mengaitkan jawaban 

tersebut dengan materi yang akan dipelajari.  

2. Alami 

Menciptakan pengalaman umum yang mudah dijumpai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan permainan atau simulasi 

yang mengaktifkan pengetahuan mereka. Siswa mengaitkan pengalaman umum 

yang pernah dijumpainya/dialaminya dengan informasi yang baru diterima.  

3. Namai 

Guru membimbing siswa berdiskusi dalam mengidentifikasikan materi. Siswa 

membentuk kelompok, aktif berdiskusi dengan bantuan media audio-visual.  

4. Demonstrasikan 

Guru membimbing demonstrasi siswa dari hasil kerja kelompok. Siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. 

5. Ulangi 

Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan, merefleksi dan mengevaluasi 

pembelajaran (misalnya merangkum  materi, menggunakan permainan, atau 

mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari). Siswa 

menyimpulkan materi, menanggapi refleksi dari guru (misalnya menjawab 

pertanyaan, menyebutkan poin-poin materi, atau menulis rangkuman materi).  

6. Rayakan 

Memberikan umpan balik positif kepada siswa. Guru mengondisikan akhir 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa untuk merayakan kegiatan  pembelajaran 

di kelas (misalnya bernyanyi bersama, memberikan pujian, atau memberikan 

reward). Siswa bersama guru merayakan akhir kegiatan pembelajaran.  
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Lampiran 2.3      PENGGALAN SILABUS Siklus II 

Satuan Pendidikan  :   SDN Karanganyar 01 Semarang 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester  :   V/ 2 

Alokasi Waktu  :   3 x 35 menit 

STANDAR KOMPETENSI  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

 

2.3.4 Membuat naskah  

drama tema pe- 

ristiwa menje- 

lang kemerdeka 

an RI 

2.3.5 Mengidentifikasi 

contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan  

 

Naskah drama 

peristiwa 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan 

dan sikap 

menghargai jasa 

tokoh 

proklamasi 

 

 

1. Guru bercerita tentang penggalan 

peristiwa yang masih dirahasia- 

kan kelanjutannya. 

2. Siswa menebak kelanjutan cerita. 

3. Guru menampilkan video peristi- 

wa di sekitar proklamasi. 

4. Siswa membuat sebuah naskah 

drama dengan tema peristiwa di 

sekitar proklamasi kemerdekaan. 

5. Siswa mempresentasikan garis 

besar naskah drama. 

6. Siswa menuliskan contoh sikap 

yang ditunjukkan para tokoh 

proklamasi kemerdekaan berda- 

sarkan presentasi dari kelompok- 

 

Video tema 

peristiwa di 

sekitar 

proklamasi 

 

Tertulis 

Rubrik 

 

Uraian 

 

3x35 

menit 

 

- Standar isi 

dan silabus 

kelas V 

SD/MI 

semester 2 

- Yuliati, 

Reny dan 

Ade 

Munajat. 

2008. BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD 

dan MI 

Kelas V. 
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nya maupun kelompok lain. 

 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

Hal: 130-136 

 Rusmawa

n dan Sri 

Wahyuni. 

2009. BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5 

untuk Sekolah 

Dasar dan 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

Hal: 116-119 

 Susilaning

sih, Endang 

dan Linda 

S.Limbong. 

2008. BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

5. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

Hal: 178-187 
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 Syamsiyah

, Siti dkk. 

2008. BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

5. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

Hal: 101-10 

- internet 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan  : Kreatif, toleransi, disiplin 
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Lampiran 2.4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

Satuan Pendidikan :   SDN Karanganyar 01 Semarang 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester  :   V/2 

Alokasi Waktu  :   3 x 35 menit 

I. STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. KOMPTENSI DASAR 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

III. INDIKATOR 

2.3.4 Membuat naskah  drama tema peristiwa menjelang kemerdekaan RI 

2.3.5 Mengidentifikasi contoh sikap menghargai jasa tokoh proklamasi 

kemerdekaan 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui strategi tebak penggalan cerita peristiwa menjelang kemerdekaan RI, 

siswa dapat membuat naskah  drama tema peristiwa menjelang kemerdekaan 

RI dengan baik. 

2. Melalui pengamatan video peristiwa menjelang kemerdekaan RI, siswa dapat 

membuat naskah  drama tema peristiwa menjelang kemerdekaan RI dengan 

baik. 

3. Melalui presentasi tiap kelompok, siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap 

menghargai jasa tokoh proklamasi kemerdekaan dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan: kreatif, toleransi, disiplin 

V. ALOKASI WAKTU 

3 x 35 menit 
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VI. MATERI POKOK 

Naskah drama peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dan sikap 

menghargai jasa tokoh proklamasi 

VII. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan :   Saintifik 

Model  :   Quantum Teaching dengan Audio-visual (Video) 

Metode  :   tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah 

VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1. Salam pembuka. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing  

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa. 

3. Siswa dikondisikan dalam kelompoknya masing-masing. 

4. Apersepsi: “Anak-anak pada pertemuan sebelumnya apa sajakah yang kita 

pelajari? Iya benar, kita membahas perisitiwa dan jasa-jasa tokoh proklamasi 

dan cara kita menghargainya. Kali ini Bu Guru akan bercerita. Nanti Ibu 

akan tahu siapa di antara kalian yang bisa melanjutkan cerita tersebut.   

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti (70 menit) 

Eksplorasi: 

1. Guru meminta siswa meneriakkan yel-yel masing-masing kelompok untuk 

menambah semangat belajar. 

2. Guru mulai bercerita dan diakhir cerita guru memberi kesempatan siswa 

untuk menebak kelanjutan cerita tersebut.  

3. Guru menampilkan video serangkaian peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan.  

4. Guru memberikan penguatan bahwa makna tayangan dalam video tersebut 

menceritakan peristiwa menjelang kemerdekaan RI.  
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5. Guru membagikan LKS pada siswa. 

Elaborasi: 

1. Tiap kelompok membuat naskah drama 1 babak dengan narasi yang berbeda-

beda tema peristiwa menjelang kemerdekaan RI.  

Konfirmasi: 

1. Perwakilan kelompok mempresentasikan garis besar naskah drama mereka. 

2. Guru membimbing siswa menyebutkan contoh sikap yang harus diteladani 

dari tokoh proklamasi kemerdekaan. 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individual. 

3. Guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengajak semua siswa berdoa. 

5. Guru melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil data refleksi. 

IX. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media  :  Video tentang peristiwa menjelang kemerdekaan Republik    

Indonesia 

Alat  :   LCD, laptop, speaker 

Bahan  : materi peristiwa menjelang kemerdekaan Republik    

Indonesia   

Sumber Belajar : 

Rusmawan dan Sri Wahyuni. 2009. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

Hal: 116-119 

 

Standar isi dan silabus kelas V SD/MI semester 2 

Susilaningsih, Endang dan Linda S.Limbong. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas Hal: 178-187 
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Syamsiyah, Siti dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas Hal: 101-107 

 

Yuliati, Reny dan Ade Munajat. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas Hal: 130-136 

 

Internet 

X. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

 Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis. 

(kognitif) 

 Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. (afektif dan 

psikomotorik) 

2. Instrumen Penilaian 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar Evaluasi 

 Lembar Penilaian. 

Semarang,                          2015 

 

           Kolaborator         Peneliti 

 

    Dian Nurwati, SPd.SD                                                     Debby Rosita K 

NIP. 19840822 201406 2 002            NIM. 1401411430 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Karanganyar 01 
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LAMPIRAN I 

MATERI AJAR 

KOMPTENSI DASAR 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

INDIKATOR 

2.3.4 Membuat naskah  drama tema peristiwa menjelang kemerdekaan RI 

2.3.5 Mengidentifikasi contoh sikap menghargai jasa tokoh proklamasi kemerdekaan 

 

A. Naskah Drama 

Penulisan drama berbeda dengan penulisan cerpen, artikel ataupun puisi. Naskah 

drama harus lebih jelas alur ceritanya, karakter tokoh, adegan sehingga ketika 

dipentaskan harus benar-benar membuat penonton terpukau. Ingat, drama juga 

sebaiknya memiliki pesan moral. 

 

Tahapan dalam menulis naskah drama adalah: 

1. Buatlah sebuah TEMA, yaitu ide pokok dari drama. (dalam hal ini temanya 

adalah cara menghargai pejuang kemerdekaan). 

2. Ciptakanlah tokoh dan wataknya masing-masing. 

3. Buatlah alur cerita, adegan dan berikut dialog dari para tokoh. 

4. Tentukan waktu, latar tempat cerita. 

5. Mulailah menulis dan jangan lupa di edit sambil bayangkan bagaimana bila 

dipentaskan agar bisa menjiwai naskah drama. 

6. Untuk pemula, buatlah naskah drama yang ringan, sederhana dan sesuai 

dengan realitas sehari-hari. 

7. Bila drama itu dimainkan sendiri maka latihanlah berulang - ulang. 
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Contoh naskah drama yang merupakan persitiwa menjelang kemerdekaan RI. 

 
NASKAH DRAMA PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 

BABAK I 

Narasi  : Tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu dan pada 

tanggal 9 Agustus 1945 giliran Kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh 

sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang 

semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945 Soekarno-Hatta selaku 

pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI 

diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. 

Adegan : (Soekarno, Hatta, Radjiman Wedyodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan 

Marsekal Terauchi lalu dipersilahkan masuk ke dalam kantornya dan duduk 

bersama) 

Terauchi : ” Saudara Sukarno, Hatta, dan Radjiman saya sebagai utusan dari 

pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal yaitu Jepang akan segera 

memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana 

Menteri Kuniaki Koiso.” 

Soekarno : ”Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada 

Indonesia?” 

Terauchi : ”Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan itu dapat 

dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI.” 

Hatta : ” Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung 

jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan.” 

Radjiman  : ” Saya sependapat dengan Anda Bung.”(menoleh kepada Hatta) tetapi kita 

harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bung!” 

Terauchi  : ”Maaf, tetapi pihak Jepang meminta Proklamasi kemerdekaan dibacakan 

paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945.” 

Soekarno : ”Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus 

membicarakannya dengan PPKI. ” Baik kalau begitu kami harus undur diri, 

terima kasih.” 

       Terauchi    : ”Baiklah, hati-hati di jalan.” 
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Adegan : (Soekarno, Hatta, Radjiman berdiri dan berpamitan dengan Terauci lalu bergegas 

meninggalkan kantor dari Marsekal Terauchi) 

Narasi   : Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, dua hari 

kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah tanpa 

syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru 

Shigemitsu. 

Mamoru : “Baiklah, saya akan menandatangani pernyataan ini. Dengan ini Jepang 

menyerah tanpa syarat kepada sekutu.” 

Adegan   :  (Mamoru menandatangani surat pernyataan disaksikan oleh pihak sekutu) 

BABAK II 

Narasi : Berita tentang kekalahan sangat dirahasiakan oleh Jepang bahkan semua stasiun 

radio disegel oleh Jepang tetapi tokoh golongan muda yakni Sutan Sjahrir, Wikana, 

Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Tanggal 14 

Agustus 1945 Syahrir, Wikana, Darwis dan Saleh menemui bung Karno di 

kediamannya untuk segera memproklamasikan kemerdekan Indonesia. Bahkan 

Wikana sampai mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika proklamasi tidak 

segera dilaksanakan. 

Adegan : (Sutan Syahrir, Wikana, Darwis dan Chaerul Saleh sedang mendengarkan radio) 

Syahrir : ”Kawan-kawan tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu, berarti di 

Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan.” Kita harus mendesak golongan 

tua terutama bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan!” 

Wikana      : ”Betul sekali kawan.” 

Syahrir       : ”Tetapi jangan sampai Proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh 

PPKI.” 

Darwis       : ”Kenapa kau berpendapat demikian sobat?” 

Syahrir       : ”Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang!” 

Wikana       :”Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam Proklamasi 

Kemerdekaan!” 

Chaerul Saleh :”Lalu siapa yang berhak mempoklamasikan kemerdekaan?” 

Syahrir        :”Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran 

Radio!” (Syahrir berbicara berapi-api) 
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Chaerul Saleh:”Tetapi permasalahannya apakah bung Karno setuju, beliau kan 

merupakan ketua PPKI. 

Darwis        :” Kalau beliau menginginkan naskah Proklamasi tetap disusun oleh PPKI, 

kita paksa saja dia, kalau perlu......” 

Syahrir        :” Kalau perlu apa ? .... Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau 

wis!” 

Chaerul Saleh :” Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat.” 

Wikana        :”Sebaiknya setelah bung Karno pulang dari Dalat, kita segera 

menemuinya.” 

Darwis, Syahrir dan Saleh : ”betul.” (ketiganya menjawab bersamaan) 

Sukarno      : ”Silahkan masuk.”(bung Karno mempersilahkan masuk dan duduk di ruang 

tamu ) 

Sukarno      : ”Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari.” 

Syahrir        : ” Begini bung Karno, Jepang telah menyerah bung, dan kami minta bung 

Karno segera memproklamasikan kemerdekaan.” 

Sukarno      :”Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua.” 

Wikana       :”Maksud Anda PPKI?” 

Sukarno      :”Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan.” 

Syahrir        :”Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan 

proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan 

Jepang!”(Syahrir menjawab dengan nada keras) 

Darwis        :”Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari 

pemerintah Jepang!” 

Sukarno      :”Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI.” 

Darwis        :”Baik kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri” 

Narasi  : Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang 

golongan muda tersebut berpamitan kepada bung Karno. 

Adegan: (Syahrir, Wikana, Darwis dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan 

kediaman Bung Karno dengan wajah kesal ) 
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BABAK III 

Narasi : Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB golongan muda 

mengadakan rapat di gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur dan mereka 

tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia 

sendiri. Hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chaerul Saleh, 

Sukarni dan Darwis kepada Bung Karno. (di Kediaman Bung Karno juga terdapat 

bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi dan Iwa Kusumasumantri) 

Wikana       : ”Selamat malam Bung Karno?” 

Sukarno      :”Ada maksud apa lagi Anda kemari?” 

Saleh           : ”Sekarang Bung, sekarang! malam ini juga kita kobarkan revolusi !” 

Sukarni       :” Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami !” 

Wikana        :” Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, 

akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-

besaran esok hari !” (Wikana berteriak dengan nada mengancam) 

Narasi : Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri 

menghampiri Wikana 

Sukarno       : ” Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku 

malam ini juga! Kamu tidak usah menunggu esok hari !”. 

Hatta            : “… Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda 

yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika 

saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan, dan mengira 

bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan 

kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu 

sendiri ? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu?” 

Darwis        : ” Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada 

kita sebagai hadiah?” 

Sukarni        :”Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan 

kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita 

sendiri, sebagai suatu bangsa ?” 
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Subarjo        :” Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang, saya takut 

Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah 

akan terjadi pertumpahan darah.” 

Sukarno       :”Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan 

bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang! Coba, apa yang bisa kau 

perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? 

Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan 

anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah 

diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau 

Sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan 

sendiri.“ Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya 

tidak bisa memutuskan sendiri (Demikian jawab Bung Karno dengan 

tenang) 

Narasi : Sukarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi dan Iwa Kusumasumantri 

yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi Hatta 

menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. 

Hatta           :”Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima, karena kurang 

perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta.”  

Wikana    : ” Baik kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami 

mohon diri.” 

Narasi : Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman bung Karno dengan 

wajah penuh ketidakpuasan. 

BABAK IV 

Narasi : Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 WIB golongan muda 

melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan 

untuk mengungsikan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar 

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka 

kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi 

kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 

Agustus 1945 dibawa ke Rengasdengklok. Chaerul Saleh, Shodanco Singgih yang 

merupakan tentara PETA melakukan aksi tersebut. 
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Chaerul       : “ Baiklah, pada rapat ini kita menyimpulkan untuk mengasingkan Ir. 

Sukarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk 

menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.” 

Sukarni     : “Untuk mewakili kita, saya usul agar Shudanco Singgih menjadi wakilnya. 

Tujuannya agar tidak terjadi kecurigaan dari Jepang.” 

Singgih       : “Baik, saya sanggup.” 

Chaerul        : “Bagaimana kalau kita bawa ke rumah Cudanco Subeno ? Agar keadaan 

aman  dan tidak terpengaruh dengan Jepang.” 

Jusuf K.        : “Betul, saya setuju dengan anda. Sebaiknya beliau dibawa ke tempat yg 

aman.” 

Singgih         : “Lebih baik kita segera bergegas.” 

Narasi :     Rencana ini berjalan lancar karena mendapat dukungan perlengkapan Tentara 

PETA dari Chudanco Latief Hendraningrat yang pada saat itu sedang 

menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo yang bertugas di Bandung. Maka 

pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa sekelompok pemuda 

membawa Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, sebuah kota di Kabupaten 

Karawang. 

Adegan: (Sukarno-Hatta  dibawa oleh Chaerul Saleh dan Shodanco Singgih menuju 

Rengasdengklok. Di perjalanan Sukarno berbincang-bincang dengan Shodanco 

Singgih) 

Singgih       : ”Kenapa Anda tetap bersikeras bung kalau proklamasi harus disusun oleh 

PPKI?” 

Sukarno      : ” Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita 

harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban.” 

Singgih       : ”Tetapi kami golongan muda dan tentara PETA akan berada di belakang 

Anda jka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” 

Sukarno      : ”Baiklah jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah 

Proklamasi setelah kembali ke Jakarta.” 

BABAK V 

Narasi : Setelah berbincang dengan Soekarno saat perjalanan menuju Rengasdengklok, 

Shodanco Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira bahwa Soekarno akan 
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merumuskan naskah Proklamasi sesampainya di Jakarta. Singgih bergegas kembali 

ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda.  

Singgih : “Saya akan mengatakan kepada kalian bahwa Bung Karno sudah mau 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.” 

Wikana : “ Benarkah yang Anda katakana bung?” 

Singgih : “ Ya, saya mendengar sendiri saat berincang dengan Bung Karno tadi.” 

Wikana : “ Keputusan yang baik, kita harus segera menindaklanjuti. Kita bicarakan 

dahulu dengan Ahmad Soebarjo.” 

Narasi: Namun, siang itu di Rengasdengklok terjadi perdebatan panas antara Sukarno-Hatta 

dan golongan muda (Sjahrir, Sukarni) tentang tanggal dilaksanakannya proklamasi. 

Syahrir      :” Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung, 

kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu …”. 

Sukarno    : ” Lalu apa?” teriak Bung Karno.”Yang paling penting di dalam peperangan 

dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah 

merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17 “. 

Sukarni   : ” Mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa tidak sekarang saja, atau 

tanggal 16 ?”  

Sukarno    : ” Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, mengapa tanggal 

17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam 

kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. 

Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita 

semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. tanggal 17 besok 

hari Jumat, hari Jumat itu Jumat legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. 

Al-Qur’an diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh 

karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia “. 

BABAK VI 

Narasi : Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua dengan 

Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan 

di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda, bersedia untuk menjamin keselamatan 

mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto dari 

pihak pemuda, hari itu juga mengantar Ahmad Soebardjo bersama sekretaris 
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pribadinya, Sudiro, ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. 

Rombongan penjemput tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad 

Soebardjo memberikan jaminan, bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan 

pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan 

itu, komandan kompi PETA setempat, Cudanco Soebeno, bersedia melepaskan 

Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. 

Subarjo : “Anak muda, apakah yang kamu katakan pada Soekarno-Hatta?” 

Wikana     : “Saya hanya ingin agar beliau segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan 

bila itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pertumpahan darah.” 

Subarjo  : “Janganlah kamu tergesa-gesa, masih ada waktu untuk itu. Kita harus 

menyiapkannya matang-matang.” 

Wikana  : “Baiklah, saya percaya pada anda. Tapi dengan segera harus ada proklamasi 

kemerdekaan bagi Indonesia.” 

Subarjo  : “Baiklah, antarkan saya ke tempat Soekarno-Hatta. Proklamasi akan 

diadakan di Jakarta.” 

Wikana  : “Silahkan anda ikut Jusuf Kunto untuk bertemu dengan Soekarno-Hatta.” 

Jusuf K. : “Baiklah, karena ini sudah merupakan kesepakatan, mari ikuti saya. Saya 

akan mengantarkan Anda ke Rengasdengklok.” 

Sekretaris : “ Saya akan mengikuti Ahmad Subarjo pergi kesana.” 

Jusuf K. : “ Baiklah.” 

Narasi: Karena kesepakatan itu, Jusuf Kunto wakil dari Golongan muda bersedia 

mengantarkan Ahmad Soebarjo dan sekretarisnya ke Rengasdengklok. Pada jam 

18.00 rombongan itu tiba. 

Subeno : “Saya belum bisa melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta begitu saja.” 

Subarjo :” Kalian tidak perlu khawatir, saya akan menjamin kalau proklamasi akan 

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 

12.00. Jika itu tidak terjadi nyawa saya menjadi jaminannya.” 

Subeno : “Anda harus menepati janji itu. Silakan bawa kembali Bung Karno dan 

Bung Hatta ke Jakarta.” 
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BABAK VII 

Narasi  : Sesampainya di Jakarta, Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 

Mayjen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi 

kemerdekaan.  

Sukarno    : “Bantulah kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia!” 

Nishimura : “Maaf, saya tidak bisa!” 

Sukarno     : “Tolonglah kami. Kami ingin merdeka.” 

Nishimura : “Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu maka tentara Jepang tidak 

boleh merubah  status politik Indonesia. Sejak semalam tentara Jepang 

semata-mata merupakan alat  sekutu.” 

Sukarno     : “Baiklah, kami akan berusaha sendiri.” 

Nishimura :  “Ingat, jangan melaksanakan rapat PPKI!” 

Narasi :Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di 

JL. Imam Bonjol No.1. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan 

teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke 

kamar tidurnya di lantai dua ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Sukarno, 

Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Sukarni 

mengusulkan agar proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa. 

Kemudian naskah diketik Sayuti Melik dan ditandatangani. 

Maeda      : ”Silahkan pakai rumahku saja bung Karno, keamanan akan saya jamin.” 

Sukarno    : ”Terima kasih, ruang mana yang bisa kami pakai ?” 

Maeda      : ”Ruang makan dan serambi depan.” 

Adegan : (Sukarno, Hatta dan Achmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan 

rumusan naskah proklamasi. Sukarno menuliskan rumusan tersebut di selembar 

kertas) 

Narasi  : Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan. Di hadapan 

peserta rapat dan golongan muda. 

Sukarno     : “Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat 

pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan 

di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara 
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sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan 

menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja 

yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara 

bersama.” 

Sukarni       :”Saya kurang setuju, naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani 

oleh Sukarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.” 

Sukarno      : ”Bagaimana hadirin?” 

Hadirin yang hadir menjawab serentak Setujuuuuuu.....!!! 

Narasi : Usul Sukarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. 

Sukarno      : ”Tolong ketikkan, Sayuti!” 

Sayuti         :”Baik.”(Sayuti Melik kemudian mengetiknya) 

Narasi : Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Sukarno dan Hatta 

menandatangani naskah tersebut. 

Adegan: (Sukarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut secara bergantian) 

BABAK VIII 

Narasi  : Setelah terjadi perdebatan tentang dimana lokasi pembacaan naskah proklamasi 

akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jl. 

Pegangsaan Timur No. 56, pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun 

berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu 

menyampaikan pidatonya kemudian membacakan naskah proklamasi.  

Sukarno        : “Saudara-saudara sekalian! saya telah minta saudara hadir di sini, untuk 

menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun 

bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-

ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya 

ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman 

Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam jaman 

Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada 

hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan 

sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib 

tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib 

dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah 
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mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh 

Indonesia, permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang 

saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.” 

”Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah 

Proklamasi kami: 

PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal 

yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas 

nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.” 

”Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu 

ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun 

Negara kita! Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. 

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu“. Merdekaaaaaa......!!!!!! 

Adegan: (Semua  yang hadir di situ menjawab merdeka!!!!!!!! Secara serentak) 

Narasi: Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta 

maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka (lebih 

kurang dua meter di depan tiang).  

Soekarno : “Tri Murti, kibarkanlah bendera Merah Putih sekarang.” 

Tri Murti : “Jangan Bung, sebaiknya yang mengibarkan bendera adalah seorag 

prajurit.”  

Latif H : “ Saya saja Bung. Saya akan kibarkan bendera bersama Suhud.” 

Adegan: (S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang dibawa Trimurti dan 

mengikatnya pada tali dibantu oleh Latief Hendraningrat. ) 

Narasi : Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin 

dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat 

sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. 

Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, datang pembesar Jepang. Mereka 

diperintahkan menunggu di ruang belakang, tanpa diberi kursi. Bung Karno sudah 

memakai piyama, sehingga terpaksa berpakaian lagi. Kemudian terjadi dialog 

antara utusan Jepang dengan Bung Karno 
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Utusan Jepang : ” Kami diutus oleh Gunseikan Kakka, datang kemari untuk melarang 

Soekarno mengucapkan Proklamasi .” roklamasi sudah saya ucapkan,” 

Utusan  :” Sudahkah ?” 

Soekarno :” Ya, sudah !”  

Narasi:  Di sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda melotot dan tangan mereka sudah 

diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang-orang 

Jepang itu pun segera pamit. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa 

Indonesia ini berlangsung sekitar satu jam. Meski sederhana namun upacara itu 

dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. 

 

B. Sikap menghargai jasa tokoh proklamasi kemerdekaan 

Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju Indonesia yang dicita-

citakan. Cita-cita itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. 

Untuk terwujudnya cita-cita tersebut di atas, masyarakat Indonesia harus bekerja 

keras dan saling bekerja sama. Seperti halnya telah dicontohkan oleh para 

pahlawan bangsa Indonesia dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan 

Indonesia. 

Sebagai generasi penerus bangsa, sudah merupakan suatu kewajiban untuk 

meneruskan perjuangan itu. Tentu saja bentuk perjuangan itu harus disesuaikan 

dengan keadaan zaman dan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas, kita 

berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna. 

Untuk menghargai jasa para pahlawan tersebut, ada hal yang perlu 

diperhatikan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain sebagai 

berikut. 

a. Bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Misalnya, hal 

pembelaan negara dan menghormati lambang-lambang negara sebagai simbol 

pemersatu bangsa serta ketaatan membayar pajak tepat waktunya. Selain itu 

juga ikut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang ada. 
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b. Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kepentingan 

bangsa dan negara, kita harus mempunyai sikap rela berkorban dengan tidak 

mementingkan pribadi atau golongan. Misalnya, merelakan sebagian milik 

pribadi untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan dan 

memberikan sumbangan kepada korban becana alam. 

c. Menanamkan pengertian di dalam hati, bahwa perjuangan untuk 

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan ibadah sebagaimana 

diajarkan oleh agama. 

d. Adanya sikap saling menghormati antarmanusia. 

e. Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia. 

f. Berani 

Sikap berani merupakan sikap tidak takut terhadap apapun. Para pahlawan 

memiliki sikap berani menghadapi apapun, asal apa yang diperjuangkan adalah 

kebenaran. Berani karena benar merupakan sikap yang sangat terpuji. Kamu bisa 

meniru sikap berani para pahlawan tersebut. 

g. Berjiwa Besar 

Sikap berjiwa besar merupakan sikap menerima atau melaksanakan sesuatu 

dengan ikhlas. Para pahlawan berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Mereka 

dengan lapang dada berjuang sungguh-sungguh dalam merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela meninggalkan keluarga dan 

kampung halaman untuk berjuang. Menerima atau melaksanakan sesuatu dengan 

ikhlas akan menyebabkan hati tenang. Sikap berjiwa besar dapat ditunjukkan 

oleh kita saat ini. 

h. Cinta Tanah Air 

Sikap cinta tanah air merupakan salah satu sikap yang mulia. Para pahlawan rela 

mati demi mempertahankan tanah air kita. Tanah air merupakan tempat lahir dan 

tempat meraih cita-cita kita. Tanah air kita adalah Indonesia. Indonesia adalah 
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negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Cinta tanah air 

dapat diwujudkan dengan bangga terhadap Negara kita. 

i. Memiliki Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri merupakan keyakinan pada kemampuan dirinya sendiri. Dia 

mampu melakukan sesuatu dengan pantang menyerah. Dengan rasa percaya diri, 

kita tidak mudah terpengaruh. Para pahlawan memiliki rasa percaya yang tinggi. 

Mereka pantang menyerah dalam memperjuangkan dan mempertahankan 

kemerdekaan. Meskipun dengan senjata bambu runcing, para pahlawan percaya 

diri maju tak gentar menghadapi musuh. 

Ada beberapa cara mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara mengheningkan 

cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. 

2. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan semoga 

arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat. 

5. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, kamu dapat 

mengisi kemerdekaan dengan belajar tekun supaya kelak bisa menjadi 

generasi penerus yang cerdas, terampil, dan berguna bagi bangsa dan negara. 

4. Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan. 

Setelah kita mengetahui riwayat hidup para tokoh tersebut, kita bisa 

meneladani hal-hal positif yang telah mereka lakukan. 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Video tentang peristiwa menjelang kemerdekaan RI. Video ini merupakan kisah 

singkat atau cuplikan dari peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan. Berikut 

ini screen capture dari video tersebut. 
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LAMPIRAN III 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

 

Kelompok : 

Anggota : 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok. 

2. Buatlah sebuah naskah drama berdasarkan narasi yang disediakan. 

3. Tokoh dalam naskah harus mewakili seluruh anggota kelompok. Setiap anggota 

kelompok harus mendapatkan peran dalam naskah tersebut. 

BABAK I 

Narasi  : Tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu dan 

pada tanggal 9 Agustus 1945 giliran Kota Nagasaki yang dijatuhi bom 

atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat 

Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945 

Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat 

sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu 

Marsekal Terauchi. Terauchi ingin menyampaikan bahwa akan 

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri 

Kuniaki Koiso. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah 

tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri 

Jepang Mamoru Shigemitsu. 
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LAMPIRAN IV 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

KD Indikator 

Penilaian Ranah 

No. 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Kognitif Afektif Psikomotor 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan  tokoh 

dalam 

memproklamasi

kan 

kemerdekaan 

2.3.4 Membuat 

naskah  drama 

tema peristiwa 

menjelang 

kemerdekaan RI. 

 

 

 

 

 Tes 

tertulis 

 Proses 

(Rubrik) 

 

 

- 

 

 

- 

 

A2, A4 

 

P6 

 

(LKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 

Mengidentifikasi 

contoh sikap yang 

dapat diteladani 

dari para tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan  

 

 Tes 

tertulis 

 Proses 

(Rubrik) 

 

 

Uraian 

 

C1 

 

A2, A4 

 

- 

 

1,2 
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LAMPIRAN V 

SOAL EVALUASI 

 

Pahamilah uraian berikut ini. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju 

Indonesia yang dicita-citakan. Cita-cita itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil 

dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, masyarakat Indonesia harus 

bekerja keras dan saling bekerja sama seperti yang telah dicontohkan oleh para 

pahlawan bangsa dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk 

menghargai jasa para pahlawan tersebut, kita harus memiliki sikap-sikap terpuji untuk 

diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Pertanyaan: 

1. Sikap-sikap seperti apakah yang dapat kita teladani dari para pahlawan 

kemerdekaan? Identifikasikanlah 5 sikap tersebut! 

2. Jika sikap-sikap tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimanakah 

contoh konkretnya? Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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LAMPIRAN VI 

KUNCI JAWABAN 

 

a. 1.   Bertanggung jawab sebagai warga negara 

2. Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

3. Sikap saling menghormati antarmanusia 

4. Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia. 

5. Berani 

6. Berjiwa Besar 

7. Cinta Tanah Air 

8. Memiliki Rasa Percaya Diri 

b. - Bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Misalnya, hal 

pembelaan negara dan menghormati lambang-lambang negara sebagai simbol 

pemersatu bangsa serta ketaatan membayar pajak tepat waktunya. Selain itu 

juga ikut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang ada. 

- Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kepentingan 

bangsa dan negara, kita harus mempunyai sikap rela berkorban dengan tidak 

mementingkan pribadi atau golongan. Misalnya, merelakan sebagian milik 

pribadi untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan dan 

memberikan sumbangan kepada korban becana alam. 

- Sikap saling menghormati antarmanusia 

Misalnya, saling menghormati antarpemeluk agama dan keyakinan yang 

berbeda. Menghargai perbedaan pendapat pada saat bermusyawarah. 

- Adil terhadap sesama manusia 

Adil adalah selalu menempatkan semua sesuai dengan tempat dan fungsinya. 

Misalnya, bertindak bijaksana dalam memutuskan antara orang orang yang 

berselisih.  
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- Berani 

Sikap berani merupakan sikap tidak takut terhadap apapun. Para pahlawan 

memiliki sikap berani menghadapi apapun, asal apa yang diperjuangkan 

adalah kebenaran. Berani karena benar merupakan sikap yang sangat terpuji. 

- Berjiwa besar 

Sikap berjiwa besar merupakan sikap menerima atau melaksanakan sesuatu 

dengan ikhlas. Para pahlawan berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Mereka 

dengan lapang dada berjuang sungguh-sungguh dalam merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan. 

- Cinta tanah air 

Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan bangga terhadap Negara kita. 

- Memiliki rasa percaya diri 

Rasa percaya diri merupakan keyakinan pada kemampuan dirinya sendiri. 

Misalnya, di dalam setiap mata pelajaran, jika guru memberikan kesempatan 

bertanya siswa, ia dapat mengajukan diri tanpa diperintah.  
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LAMPIRAN VII 

PEDOMAN PENILAIAN 

 

1. Penilaian Hasil Evaluasi (kognitif) 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1. Uraian 2 1 5 
15 

2 10 

Skor maksimal 15 

 

 Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

2. Penilaian Sikap (afektif) 

Petunjuk: 

skor 4 apabila selalu melakukan perilaku yang diamati 

skor 3 apabila sering melakukanperilaku yang diamati 

skor 2 apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati 

skor 1 apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati 

 

Lembar Observasi 

Kelas/Semester  : 

TahunPelajaran  :  

Periode Pengamatan  : tanggal … s.d. ... 

Butir Nilai          :Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator Sikap  :  

1. Menciptakan karya baru. 

2. Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun. 

3. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan. 

 

No. 

 
Nama Siswa 

Skor Indikator Sikap (1 – 4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Indikator 

1 

Indikator 

2 

Indikator 

3 

1.  
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2.      
 

 

3.        

4.        

5.        

6.  Dst.      

 

3. Penilaian membuat naskah drama (psikomotor) 

ASPEK YANG DINILAI SKOR 

1 2 3 4 

Kesesuaian isi cerita dengan narasi (6) 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai 

c. Kurang sesuai 

    

Kelengkapan informasi yang ada pada naskah 

drama (4) 

a. Sangat lengkap 

b. Agak lengkap 

c. Kurang lengkap 

d.  Tidak lengkap 

    

Pemilihan alur cerita (3) 

a. Alur logis dan mudah dipahami 

b. Alur kurang dipahami 

c. Alur sulit dipahami 

    

Karakter tokoh (3) 

a. Kuat dan sesuai dengan cerita 

b. Cukup kuat 

c. Kurang kuat 

    

Deskripsi cerita (4) 

a. Lengkap dan sesuai 

b. Lengkap tetapi ada 1-2 yang tidak 

sesuai 

c. Kurang lengkap dan sesuai 

d.  Kurang lengkap dan ada yang tidak sesuai 

    

TOTAL SKOR 20 

NILAI AKHIR (Skor x 5) 
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LAMPIRAN VIII 

 

SINTAKS QUANTUM TEACHING DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL 

1. Tumbuhkan 

Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan, bercerita 

atau memperlihatkan video untuk menarik dan  memfokuskan perhatian siswa. 

Siswa mengamati video, menjawab pertanyaan dari guru, dan mengaitkan jawaban 

tersebut dengan materi yang akan dipelajari.  

2. Alami 

Menciptakan pengalaman umum yang mudah dijumpai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan permainan atau simulasi 

yang mengaktifkan pengetahuan mereka. Siswa mengaitkan pengalaman umum 

yang pernah dijumpainya/dialaminya dengan informasi yang baru diterima.  

3. Namai 

Guru membimbing siswa berdiskusi dalam mengidentifikasikan materi. Siswa 

membentuk kelompok, aktif berdiskusi dengan bantuan media audio-visual.  

4. Demonstrasikan 

Guru membimbing demonstrasi siswa dari hasil kerja kelompok. Siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. 

5. Ulangi 

Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan, merefleksi dan mengevaluasi 

pembelajaran (misalnya merangkum  materi, menggunakan permainan, atau 

mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari). Siswa 

menyimpulkan materi, menanggapi refleksi dari guru (misalnya menjawab 

pertanyaan, menyebutkan poin-poin materi, atau menulis rangkuman materi).  

6. Rayakan 

Memberikan umpan balik positif kepada siswa. Guru mengondisikan akhir 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa untuk merayakan kegiatan  pembelajaran 

di kelas (misalnya bernyanyi bersama, memberikan pujian, atau memberikan 

reward). Siswa bersama guru merayakan akhir kegiatan pembelajaran.  
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Lampiran 2.5      PENGGALAN SILABUS Siklus III 

Satuan Pendidikan  :   SDN Karanganyar 01 Semarang 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester  :   V/ 2 

Alokasi Waktu  :   3 x 35 menit 

STANDAR KOMPETENSI  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

dalam 

memprokla

masikan 

kemerdeka

an 

  

2.3.6 Menampilkan 

drama dengan 

tema 

peristiwa 

menjelang 

kemerdekaan 

RI. 

2.3.7 Mendiskusikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

terkait dengan  

drama yang 

ditampilkan. 

 

Tok 

Drama peristiwa 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan RI 

dan pertanyaan-

pertanyaan 

terkait dengan 

drama yang 

ditampilkan 

 

1. Menyanyikan lagu “Hari Merde 

ka”  

2. Setiap kelompok menampilkan 

drama 1 babak yang berbeda. 

3. Guru memberikan umpan balik. 

4. Menayangkan video penam- 

pilan drama yang sudah ditam- 

pilkan. 

5. Mengerjakan LKS berisi perta- 

nyaan-pertanyaan seputar dra- 

ma. 

6. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

7. Guru memberikan penguatan. 

8. Guru memberikan reward. 

 

Video drama 

1 babak tiap 

kelompok 

tentang 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

Tertulis 

Rubrik 

 

Benar-

Salah 

 

3x35 

menit 

 

-Standar isi 

dan silabus 

kelas V 

SD/MI 

semester 2 

- Yuliati, 

Reny dan 

Ade 

Munajat. 

2008. BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD 

dan MI 

Kelas V. 
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Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

Hal: 130-136 

 internet 

Karakter siswa yang diharapkan  : Disiplin, toleransi, semangat kebangsaan 
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Lampiran 2.6  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

Satuan Pendidikan :   SDN Karanganyar 01 Semarang 

Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semsester  :   V/2 

Alokasi Waktu  :   3 x 35 menit 

I. STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. KOMPTENSI DASAR 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

III. INDIKATOR 

2.3.6 Menampilkan drama dengan tema peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan RI. 

2.3.7 Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan  drama yang 

ditampilkan. 

IV.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penghayatan naskah drama 1 babak tentang proklamasi kemerdekaan, 

siswa dapat menampilkan drama dengan tema peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan RI dengan percaya diri. 

2. Melalui pengamatan video drama kelompok yang telah ditampilkan, siswa 

dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan drama tersebut. 

Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, toleransi, semangat kebangsaan 

V. ALOKASI WAKTU 

3x 35 menit 
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VI. MATERI POKOK 

Drama peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan RI dan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan drama yang ditampilkan  

VII. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan :   Saintifik 

Model  :   Quantum Teaching dengan Audio-visual (Video) 

Metode  :   tanya jawab, diskusi, penugasan dan ceramah 

VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1. Salam pembuka. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa. 

3. Pengondisian siswa dan menyanyikan lagu “Hari Merdeka”. (Motivasi) 

4. Apersepsi: “Ibu mempunyai kartu serangkaian peristiwa proklamasi 

kemerdekaan yang masih acak. Coba kalian urutkan agar menjadi serangkaian 

peristiwa yang runtut.”  

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti (70 menit) 

1. Setiap kelompok menampilkan drama 1 babak. (Elaborasi/mencoba, membuat 

jejaring)  

2. Guru memberikan umpan balik dan penguatan. (Eksplorasi/mengamati, 

menanya) 

3. Guru menayangkan video penampilan drama kelompok. (Eksplorasi/ 

mengamati) 

4. Siswa mengerjakan LKS yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar drama 

yang ditampilkan. (Elaborasi/menalar, mencoba, membuat jejaring) 

5. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan pekerjaannya. 

(Elaborasi/membut jejaring) 
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6. Guru bertanya kepada siswa apakah jawaban dari teman mereka benar. 

(Eksplorasi/menanya) 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individual. 

3. Guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengajak semua siswa berdoa. 

5. Guru melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil data siklus sebelumnya. 

IX. MEDIA, ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media  :  Video penampilan drama kelompok tentang proklamasi 

kemerdekaan 

Alat  : LCD, laptop, speaker, camera digital 

Sumber Belajar :  

Standar isi dan silabus kelas V SD/MI semester 2 

 

De Porter, B., Reardon, M. & Nourie, S. S. 2010. Quantum Teaching. Bandung: Kaifa  

 

Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi. Sekretariat Negara. Jakarta 

 

Permendikbud No. 81 A tahun 2013 lampiran IV 

Poerwanti, Endang, dkk. 2011. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta:  Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi   

Yuliati, Reny dan Ade Munajat. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan     

MI Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas Hal: 130-136 

 

Internet 
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X. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

 Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis. 

(kognitif) 

 Penilaian Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. (afektif dan 

psikomotor) 

2. Instrumen Penilaian 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar Evaluasi 

 Lembar Penilaian. 

Semarang,                          2015 

 

           Kolaborator         Peneliti 

 

 

    

 

 Dian Nurwati, SPd.SD                                                         Debby Rosita K 

NIP. 19840822 201406 2 002            NIM. 1401411430 

 

 

 

 

Drs.Khoiri 

NIP. 19630710 198508 1 005 
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LAMPIRAN I 

MATERI AJAR 

KOMPTENSI DASAR 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

INDIKATOR 

2.3.6 Menampilkan drama dengan tema peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan RI. 

2.3.7 Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan  drama yang ditampilkan. 

 

A. Drama Penghargaan Jasa Pahlawan Proklamasi 

Drama merupakan genre (jenis) karya sastra yang menggambarkan kehidupan 

manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta 

tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Mendengar dan 

melihat cerita lewat drama, anak akan mengingat apa yang diajarkan lebih baik, 

apalagi untuk anak-anak yang terlibat langsung dalam memainkan drama. Ini 

sekaligus menjadi pengalaman yang mendorong mereka untuk mempraktekkannya. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memerankan naskah drama, yaitu 

sebagai berikut: 

1.  setiap kata harus diucapkan atau dilafalkan dengan jelas 

2.  tekanan keras lembutnya pengucapan. Kata-kata yang diucapkan dengan tekanan 

keras atau lembut adalah kata-kata yang dianggap penting daripada kata-kata lain 

3.  tekanan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata dalam kalimat atau intonasi yang 

digunakan harus tepat 

4.  tekanan cepat lambatnya pengucapan suatu kata dalam kalimat (tekanan tempo) 

5.  menunjukkan gerakan tubuh (gerak-gerik) dan ekspresi wajah (mimik) yang sesuai 

dengan karakter atau watak tokoh yang diperankan. Melalui mimik dan gerak 

tubuh, pemain juga harus dapat menunjukkan perasaan yang sedang dialami 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerak
http://id.wikipedia.org/wiki/Dialog
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tokoh yang diperankan. Misalnya kegembiraan, kejengkelan, kejemuan, dan 

kesedihan 

6.  watak tokoh dalam drama terlihat dalam percakapan antartokoh. Dalam 

percakapan itu tergambar sifat dan tingkah laku setiap tokoh. Dari kata-kata dan 

gerak-geriknya tergambar watak jahat, baik hati, pemarah, pendendam, jujur, 

sabar, atau yang lainnya. 

 

Jika akan memerankan drama, harus menjiwai watak tokoh. Lakukan hal-hal berikut 

agar dapat menjiwai watak tokoh dengan baik. 

1.  membaca naskah drama, khususnya pada tokoh yang akan diperankan secara 

berulang-ulang 

2.  mengamati orang-orang yang memiliki watak yang mirip dengan tokoh yang 

hendak diperankan 

3.  jika tidak ada, pemain dapat melihat foto-foto, cerita, sejarah, atau sumber lain 

yang dapat mendukung karakter tokoh 

4.  berlatih memerankan tokoh sesuai dengan karakternya, baik tokoh antagonis 

maupun tokoh protagonis. 

 

Dalam hal ini, drama yang harus diperankan siswa adalah drama 1 babak dengan 

tema peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan RI. Hal yang penting adalah 

dalam drama yang diperankan harus mengandung pesan moral yang baik. Siswa 

dapat menghayati setiap karakter yang diperankannya.  

Tujuan dari pementasan drama ini adalah agar siswa merasakan gigihnya perjuangan 

para pahlawan kemerdekaan. Selain itu, siswa dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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TIPS: 

a. Bagi para pemain drama ingatlah baik-baik bahwa bukan penonton yang 

membawa kita dalam suasana mereka tetapi kita yang membawa penonton dalam 

suasana kita. 

Maksudnya adalah saat bermain drama jika penonton ada yang memberikan 

celetukan-celetukan, misal celetukan lucu padahal cerita sedih, berusahalah tarik 

perhatian penonton terebut untuk sedih atau minimal diam, dengan cara kita tetap 

fokus dan lebih serius dalam melakoni drama tersebut dan jangan berespon 

terhadap celetukan tersebut apalagi ikut tersenyum. 

b. Jangan pikirkan siapa dan berapa banyak penonton yang sedang menyaksikan 

drama kita, tetapi fokuslah pada peran yang sedang kita lakoni. Tidak ada lagi rasa 

malu, canggung atau takut. 

Tidak perduli siapa yang sedang mononton saat itu, baik pacar, orang tua, 

kerabat, guru, orang-orang penting atau jumlah yang hadir saat itu mau 100 atau 

1000, jangan pikirkan lagi hal itu saat anda naik panggung bahkan sebelum anda 

naik panggung. 

c. Jika anda membaca dan menghayati naskah dengan baik dan benar maka yakinlah 

anda akan lupa siapa diri anda yang sebenarnya saat anda naik ke atas panggung 

pentas dan yang anda ingat hanyalah diri anda sebagai tokoh atau karakter pada 

drama yang saat itu anda mainkan. 

Sebenarnya bermain drama itu tidak sulit, yang penting anda menyukainya dan mau 

memperhatikan lebih seksama serta mempelajari lingkungan sekitar anda. 

Jika anda malu paksakan diri anda untuk melangkah dan memulai dari peran-peran 

kecil karena berlakon dalam drama itu sangat menyenangkan dan bukan sesuatu yang 

menakutkan. 

Bermain drama juga merupakan perbuatan yang baik karena dari drama serta akting 

yang kita lakoni kita membuat sebuah pesan bijaksana yang akan kita sampaikan bagi 

para penonton. Dimanapun dan siapapun penontonnya. 
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Lihatlah bagaimana serunya emosional orang-orang bisa kita kendalikan saat kita 

berlakon drama 

 

B. Pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk mengetahui isi suatu pementasan 

Dalam hal ini siswa harus benar-benar mengamati dan menghayati isi dari drama yag 

ditampilkan oleh kelompoknya maupun kelompok lain. Guru akan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan seputar drama (unsur intrinsik) yang ditampilkan. Kemudian 

siswa mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. 

 

Saat melihat sebuah drama, informasi yang ada di dalamnya dapat ditemukan dengan 

menggunakan 5W+1H. 

Menggunakan  5W+1H 

     Prinsip 5W+1H dapat digunakan untuk menentukan pokok-pokok informasi, 

terutama isi drama, misalnya dengan menjawab pertanyaan berikut. 

a. Apa tema drama tersebut? 

b. Siapa yang menjadi tokoh drama tersebut? 

c. Mengapa peristiwa/kejadian itu terjadi?  

d. Di mana peristiwa itu terjadi? 

e. Bagaimana peristiwa itu terjadi? 

Menjawab pertanyaan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan teks bacaan. 

Tujuannya untuk mengetahui pemahaman seseorang terhadap isi drama. Kata yang 

biasa digunakan adalah apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Menjawab 

pertanyaan harus sempurna: kalimat sempurna, singkat, jelas, dan berhubungan 

dengan isi bacaan. 

Menanggapi Pementasan Drama 

Tanggapan berisi komentar, baik komentar positif maupun negatif. Tanggapan harus 

dikemukakan dengan logis dan dapat berpedoman pada sudut pandang tertentu (nilai 

agama, moral, etika, sosial, atau logika). 

Menanggapi Hasil Pementasan 
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Apa yang harus ditanggapi dari hasil pementasan? Hal-hal yang ditanggapi penonton 

dari sebuah pementasan, antara lain akting, aktor, penokohan, kostum, tata rias 

(make-up), musik, latar, dan penataan panggung. Pertanyaan berikut, dapat digunakan 

sebagai penolong untuk membuat tanggapan atas pementasan drama. 

a. Bagaimana permainan aktornya? 

b. Bagaimana pemeranan tokohnya? 

c. Bagaimana kostum dan tata riasnya? 

d. Bagaimana ilustrasi musiknya? 

e. Bagaimana penataan panggungnya? 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Video penampilan drama tiap kelompok tentang proklamasi kemerdekaan yang 

langsung direkam saat siswa menampilkan drama. Dalam video tersebut tiap 

kelompok menampilkan 1 babak dari 8 babak peristiwa proklamasi. Dengan 

mengamati video tersebut diharapkan siswa mendapat wawasan dan dapat menilai 

bagaimana sebuah drama dapat ditampilkan dengan baik.  
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LAMPIRAN III 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

 

Kelompok Babak : 

Anggota   : 

 

 

Petunjuk: 

a) Tulislah nama kelompok dan anggota kelompok. 

b) Tulislah anggota kelompok yang dikomentari. 

c) Setelah kalian menampilkan drama masing-masing, jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut. Diskusikan dengan kelompokmu. 

 

Kelompok yang dikomentari. 

Kelompok Babak : 

Anggota  : 

 

 

Pertanyaan: 

1. Apa tema drama yang dimainkan? 

2. Siapa yang menjadi tokoh drama tersebut? 

3. Mengapa peristiwa/kejadian itu terjadi?  

4. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? 

5. Bagaimana peristiwa itu terjadi? 

6. Bagaimana permainan aktornya? 

7. Bagaimana kostum dan tata riasnya? 

8. Bagaimana penataan panggungnya? 
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LAMPIRAN IV 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

KD Indikator 

Penilaian Ranah 

No. 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Kognitif Afektif Psikomotor 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan  tokoh 

dalam 

memproklamasi

kan 

kemerdekaan 

 

2.3.6 Menampilkan 

drama dengan tema 

peristiwa 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan RI. 

 

 

 

 

 Proses 

(Rubrik) 

 Tes 

tertulis 

 

 

- 

 

 

- 

 

A2, A4, 

A5 

 

P6 

 

(LKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 

Mendiskusikan 

pertanyaan-

pertanyaan terkait 

dengan  drama 

yang ditampilkan. 

 

 

 Proses 

(Rubrik) 

 Tes 

tertulis 

 

 

Benar-

Salah (B-

S) 

 

C2 

 

A2, A4, 

A5 

 

- 

 

1,2 
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LAMPIRAN V 

SOAL EVALUASI 

 

 

 

Perintah: Lingkarilah B jika pernyataan di bawah ini benar dan S jika salah. 

1. B - S : Tokoh bangsa Indonesia telah memberi teladan yang baik bahwa segala 

masalah   dapat diselesaikan dengan musyawarah. 

2. B – S : Pada masa penjajahan Jepang terjadi pemaksaan terhadap rakyat 

Indonesia. Hal ini membuat bangsa Indonesia bangga. 

3. B – S : Hal-hal yang harus diperhatikan agar drama dapat dimainkan dengan baik 

salah satunya adalah membaca naskah hanya sesuai dengan tokoh yang 

dimainkan. 

4. B – S : Sebagai generasi muda, kita harus dapat meneruskan perjuangan dan 

peperangan yang dilakukan para pahlawan. 

5. B – S : Berperan sebagai tokoh yang bersifat rela berkorban, bertanggung jawab, 

dan ikhlas disebut tokoh protagonis. 

6. B – S : Para pahlawan proklamasi berjuang untuk meraih kejayaan. 

7. B – S : Para pejuang mengorbankan jiwa dan raganya demi tanah air. 

8. B – S : Memerankan sebuah drama menghargai jasa pejuang proklamasi 

merupakan salah satu cara mempelajari riwayat para pahlawan. 

9. B – S : Lili : “ya, kita tidak boleh bersikap kasar, dan kita harus bisa membalas 

jasa bapak/ibu kita karena perjuangan merekalah kita bisa 

mendapatkan banyak hal berharga.” 

Kepribadian yang ditunjukkan oleh Lili berdasarkan dialog di atas adalah 

berbakti. 

10. B – S : Watak tokoh drama dapat terlihat dalam percakapan antartokoh. 

Nama : 

No. : 
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11. B – S  : Jika kita memainkan peran sebagai orang yang menghargai jasa 

pahlawan, maka kita harus membayangkan dan menghayati untuk 

menjadi orang yang benar-benar meneladani dan menghargai pahlawan 

tersebut. 

12. B – S : Tema adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir drama. 

13. B – S : Setelah memainkan drama menghargai jasa pahlawan proklamasi, akan 

lebih baik mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

14. B – S : Gambaran tempat, waktu dan situasi peristiwa dalam cerita drama adalah 

latar/setting. 

15. B – S : Membaca keseluruhan naskah merupakan cara menghayati dan 

memahami alur cerita dalam drama yang dimainkan. 
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LAMPIRAN VI 

KUNCI JAWABAN 

Benar - Salah 

1. B 

2. S 

3. S 

4. S 

5. B 

6. S 

7. B 

8. B 

9. B 

10. B 

11. B 

12. S 

13. B 

14. B 

15. B 
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LAMPIRAN VII 

PEDOMAN PENILAIAN 

1. Penilaian Hasil Evaluasi (kognitif) 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1 B - S 15 1-15 4 60 

Skor maksimal 60 

 

 Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

2. Penilaian Sikap (afektif) 

 

Petunjuk: 

skor 4 apabila selalu melakukan perilaku yang diamati 

skor 3 apabila sering melakukanperilaku yang diamati 

skor 2 apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati 

skor 1 apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati 

 

Lembar Observasi 

Kelas/Semester  : 

TahunPelajaran  :  

Periode Pengamatan  : tanggal … s.d. ... 

Butir Nilai          :Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator Sikap  :  

1. Mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun. 

2. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan. 

3. Tidak bertengkar. 

 

No. 

 
Nama Siswa 

Skor Indikator Sikap (1 – 4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Indikator 

1 

Indikator 

2 

Indikator 

3 

1.  
    

 
 

2.      
 

 

3.        
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4.        

5.        

6.  Dst.      

 

3. Penilaian Penampilan Drama Kelompok (psikomotor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VIII 

 Ket. 

Skor tertinggi (T) : 36 i =T-R/t 

Skor terendah  : 9  i =36-9/4 

Skala Penilaian   i =6.75 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

>29.25 s/d 36 sangat baik A 

>22.5 s/d 29.25 baik B 

>15.75 s/d 22.5 cukup C 

9 s/d 15.75 kurang  D 
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LAMPIRAN VIII 

SINTAKS QUANTUM TEACHING DENGAN MEDIA AUDIO-VISUAL 

1. Tumbuhkan 

Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan, bercerita 

atau memperlihatkan video untuk menarik dan  memfokuskan perhatian siswa. 

Siswa mengamati video, menjawab pertanyaan dari guru, dan mengaitkan jawaban 

tersebut dengan materi yang akan dipelajari.  

2. Alami 

Menciptakan pengalaman umum yang mudah dijumpai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan permainan atau simulasi 

yang mengaktifkan pengetahuan mereka. Siswa mengaitkan pengalaman umum 

yang pernah dijumpainya/dialaminya dengan informasi yang baru diterima.  

3. Namai 

Guru membimbing siswa berdiskusi dalam mengidentifikasikan materi. Siswa 

membentuk kelompok, aktif berdiskusi dengan bantuan media audio-visual.  

4. Demonstrasikan 

Guru membimbing demonstrasi siswa dari hasil kerja kelompok. Siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. 

5. Ulangi 

Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan, merefleksi dan mengevaluasi 

pembelajaran (misalnya merangkum  materi, menggunakan permainan, atau 

mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari). Siswa 

menyimpulkan materi, menanggapi refleksi dari guru (misalnya menjawab 

pertanyaan, menyebutkan poin-poin materi, atau menulis rangkuman materi).  

6. Rayakan 

Memberikan umpan balik positif kepada siswa. Guru mengondisikan akhir 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa untuk merayakan kegiatan  pembelajaran 

di kelas (misalnya bernyanyi bersama, memberikan pujian, atau memberikan 

reward). Siswa bersama guru merayakan akhir kegiatan pembelajaran.  
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LAMPIRAN 3 
DATA HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Data hasil observasi keterampilan guru siklus I, II, III 

3.2 Data hasil observasi aktivitas siswa siklus I, II, III 

3.3 Data hasil belajar kognitif siswa siklus I, II, III 

3.4 Data hasil belajar afektif siswa siklus I, II, III 

3.5 Data hasil belajar psikomotor siswa siklus I, II, III 

3.6 Catatan lapangan siklus I, II, III 
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Lampiran 3.1      

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus I 

 

Nama SD  : SDN Karanganyar 01 Semarang 

Kelas/Semester : V / 2 

Materi                          : Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Proklamasi  

Kemerdekaan 

Nama Guru  :  Debby Rosita Kumalasari 

Hari/tanggal  : Selasa, 17 Maret 2015 

PETUNJUK 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru  

b. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

Indikator Pengamatan 

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 1 : Jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 : Jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

(Arikunto, 2010: 284) 

      No. I         Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
          Skor 

1. 
1. 

 

           Menumbuhkan 

minat siswa 

1. Mempersiapkan media dan sumber 

belajar menarik. 
√ 

       3 
2. Memberikan motivasi awal seperti 

memberi kesempatan siswa meneriakkan 

yel-yel, bernyanyi, dll. 
√ √ 

3. Melakukan apersepsi. √ 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. - 

2. 
2. 

             Menampilkan 

media audio-

1. Isi media audio-visual sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran. 
√ 
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visual dalam 

pembelajaran 

2. Memberikan tugas berdasarkan media 

yang ditayangkan. 
 

√ 

 
 
 

    3 
3. Penggunaan media audio-visual menarik 

perhatian siswa. 
√ 

4. Penggunaan media audio-visual efektif 

(terkait dengan durasi penayangan 

media). 
- 

3. 
3. 

             Membimbing 

siswa berdisku 

si kelompok 

1. Memberikan petunjuk dalam 

berkelompok. 
√ 
 

 
 

    4 

2. Menegur siswa yang mengganggu 

pelajaran. 
√ 

3. Mengatur tempat duduk sesuai kelompok. √ 
4. Berkeliling membimbing kerja siswa. √ 

4. 
4. 

             Membimbing 

siswa menyam 

paikan hasil 

diskusi 

1. Mengawasi jalannya presentasi. √  
 
 

    1 

2. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. - 
3. Memberikan solusi apabila terdapat 

perbedaan pendapat. 
- 

4. Menutup diskusi. - 

5. 
5. 

            Melaksanakan 

refleksi 

terhadap 

proses 

pembelajaran 

1. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal pembelajaran. 
√ 
 

 
 
 
 

    2 

2. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya atau menjawab pertanyaan. 
- 

3. Mendistribusikan pertanyaan atau 

pernyataan yang mengesankan. 
- 

4. Memberi tugas rumah (PR). √ 
6. 

6. 

              Memberikan 

penguatan dan 

merayakan 

pembelajaran 

1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil 

kerja kelompok. 
- 
 

 
 
 

    3 

2. Menggunakan penguatan verbal (kata-

kata) terhadap kelompok yang 

menyajikan hasil diskusi dengan baik. 

 

√ 

3. Menggunakan penguatan gestural. √ 

4. Merayakan akhir pembelajaran dengan 

pemberian reward, bernyanyi, yel-yel, dll. 
√ 

Jumlah skor = 16 kategori = Baik 

Semarang, 17 maret 2015 

                                                                                                 Observer 

 

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                              Dian Nurwati, SPd.SD                                                          

                                                                                              NIP. 19840822 201406 2 002  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Karanganyar 01 Semarang 

Kelas/Semester : V / 2 

Materi                          : Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Proklamasi  

Kemerdekaan 

Nama Guru  :  Debby Rosita Kumalasari 

Hari/tanggal  :  Selasa, 24 Maret 2015 

PETUNJUK 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru  

b. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

Indikator Pengamatan 

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 1 : Jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 : Jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

(Arikunto, 2010: 284) 

      No. I         Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
          Skor 

1. 
1. 

 

           

Menumbuhka

n minat siswa 

1. Mempersiapkan media dan sumber 

belajar menarik. 
√ 

       3 
2. Memberikan motivasi awal seperti 

memberi kesempatan siswa meneriakkan 

yel-yel, bernyanyi, dll. 
√ √ 

3. Melakukan apersepsi. √ 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. - 

2. 
2. 

             

Menampilkan 

1. Isi media audio-visual sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran. 
√ 
 

 



287 

 

 

 

media audio-

visual dalam 

pembelajaran 

2. Memberikan tugas berdasarkan media 

yang ditayangkan. 
√  

 
 

    4 3. Penggunaan media audio-visual menarik 

perhatian siswa. 
√ 

4. Penggunaan media audio-visual efektif 

(terkait dengan durasi penayangan media). 
√ 

3. 
3. 

             

Membimbing 

siswa dalam 

berdiskusi 

kelompok 

1. Memberikan petunjuk dalam berkelompok. √  
 
 

    4 

2. Menegur siswa yang mengganggu 

pelajaran. 
√ 

3. Mengatur tempat duduk sesuai kelompok. √ 
4. Berkeliling membimbing kerja siswa. √ 

4. 
4. 

             

Membimbing 

siswa dalam 

menyampaika

n hasil diskusi 

1. Mengawasi jalannya presentasi. √  
 
 

    2 

2. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi.             - 

3. Memberikan solusi apabila terdapat 

perbedaan pendapat. 
√ 

4. Menutup diskusi. - 

5. 
5. 

            

Melaksanaka

n refleksi 

terhadap 

proses 

pembelajaran 

1. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal pembelajaran. 
- 
 

 
 
 
 

    1 

2. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan. - 

3. Mendistribusikan pertanyaan atau 

pernyataan yang mengesankan. 
- 

4. Memberi tugas rumah (PR). √ 
6. 

6. 

              

Memberikan 

penguatan 

dan 

merayakan 

pembelajaran 

1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil 

kerja kelompok. √ 
 

 
 
 

    4 

2. Menggunakan penguatan verbal (kata-

kata) terhadap kelompok yang menyajikan 

hasil diskusi dengan baik. 

 

√ 

3. Menggunakan penguatan gestural. √ 

4. Merayakan akhir pembelajaran dengan 

pemberian reward, bernyanyi, yel-yel, dll. 
√ 

Jumlah skor = 18 kategori = Baik 

Semarang, 24 maret 2015 

                                                                                                 Observer 

 

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                                Dian Nurwati, SPd.SD                                                          

                                                                                                      NIP. 19840822 201406 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Karanganyar 01 Semarang 

Kelas/Semester : V / 2 

Materi                          : Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Proklamasi  

Kemerdekaan 

Nama Guru  :  Debby Rosita Kumalasari 

Hari/tanggal  :  Sabtu, 28 Maret 2015 

PETUNJUK 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru  

b. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

Indikator Pengamatan 

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

Skor 1 : Jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 : Jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

(Arikunto, 2010: 284) 

      No. I         Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
          Skor 

1. 
1. 

 

           

Menumbuhka

n minat siswa 

1. Mempersiapkan media dan sumber 

belajar menarik. 
√ 

       4 
2. Memberikan motivasi awal seperti 

memberi kesempatan siswa meneriakkan 

yel-yel, bernyanyi, dll. 
√ √ 

3. Melakukan apersepsi. √ 
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. √ 

2. 
2. 

             

Menampilkan 

1. Isi media audio-visual sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran. 
√ 
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media audio-

visual dalam 

pembelajaran 

2. Memberikan tugas berdasarkan media 

yang ditayangkan. 
 

√ 

 
 
 

    4 3. Penggunaan media audio-visual menarik 

perhatian siswa. 
√ 

4. Penggunaan media audio-visual efektif 

(terkait dengan durasi penayangan media). 
√ 

3. 
3. 

             

Membimbing 

siswa dalam 

berdiskusi 

kelompok 

1. Memberikan petunjuk dalam berkelompok. √  
 
 

    4 

2. Menegur siswa yang mengganggu 

pelajaran. 
√ 

3. Mengatur tempat duduk sesuai kelompok. √ 
4. Berkeliling membimbing kerja siswa. √ 

4. 
4. 

             

Membimbing 

siswa dalam 

menyampaika

n hasil diskusi 

1. Mengawasi jalannya presentasi. √  
 
 

    3 

2. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi √ 

3. Memberikan solusi apabila terdapat 

perbedaan pendapat. 
√ 

4. Menutup diskusi. - 

5. 
5. 

            

Melaksanaka

n refleksi 

terhadap 

proses 

pembelajaran 

1. Guru bertanya kembali tentang 

permasalahan awal pembelajaran. 
- 
 

 
 
 
 

    3 

2. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan. √ 

3. Mendistribusikan pertanyaan atau 

pernyataan yang mengesankan. 
√ 

4. Memberi tugas rumah (PR). √ 
6. 

6. 

              

Memberikan 

penguatan 

dan 

merayakan 

pembelajaran 

1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil 

kerja kelompok. √ 
 

 
 
 

    4 

2. Menggunakan penguatan verbal (kata-

kata) terhadap kelompok yang menyajikan 

hasil diskusi dengan baik. 

 

√ 

3. Menggunakan penguatan gestural. √ 

4. Merayakan akhir pembelajaran dengan 

pemberian reward, bernyanyi, yel-yel dan 

lain-lain. 
√ 

Jumlah skor = 22 kategori = Sangat Baik 

                                                                                                   Semarang, 28 maret 2015 

                                                                                                 Observer 

 

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                                Dian Nurwati, SPd.SD                                                          

                                                                                                      NIP. 19840822 201406 2 002 
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Lampiran 3.2 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. NAMA 
Skor Setiap Indikator 

Kategori 
1 2 3 4 5 6 Jumlah 

1 N.M. 1 3 2 1 1 3 11 cukup 

2 A.R. 2 3 3 1 2 2 13 cukup 

3 A.M. 1 2 2 1 1 2 9 kurang 

4 E.K. 1 2 2 1 1 2 9 kurang 

5 F.W. 2 3 2 1 1 2 11 cukup 

6 F.A. 1 3 2 1 1 2 10 kurang 

7 V.A 1 2 3 1 2 2 11 cukup 

8 S.R. 1 3 2 1 1 2 10 kurang 

9 D.R. 1 3 2 1 1 3 11 cukup 

10 M.S. 2 3 3 3 2 3 16 baik 

11 T.N. 3 2 2 2 1 2 12 cukup 

12 B.B. 1 3 2 1 1 2 10 kurang 

13 D.O. 3 3 3 3 2 3 17 baik 

14 E.E. 3 4 4 3 3 4 21 sangat baik 

15 F.G. 3 3 3 3 2 3 17 baik 

16 F.R. 3 3 4 4 3 4 21 sangat baik 

17 F.N. 2 4 2 2 2 4 16 baik 

18 G.P. 1 2 1 1 1 1 7 kurang 

19 G.C. 1 3 2 2 1 3 12 cukup 

20 I.Y. 1 1 2 2 1 1 8 kurang 

21 H.M. 2 3 3 2 1 3 14 cukup 

22 M.H. 2 3 3 3 1 3 15 cukup 

23 A.H. 3 3 4 2 1 3 16 baik 

24 R.A. 2 2 2 2 2 2 12 cukup 

25 M.A. 1 2 2 2 2 2 11 cukup 

26 M.M. 3 4 3 2 3 3 18 baik 

27 N.R. 1 2 1 1 1 2 8 kurang 

28 N.Z. 2 3 2 1 1 3 12 cukup 
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No. NAMA 
Skor Setiap Indikator 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 

29 N.A. 1 3 2 1 1 2 10 kurang 

30 N.V. 3 4 4 4 2 4 21 sangat baik 

31 N.O. 3 3 3 3 3 3 18 baik 

32 R.E. 2 3 3 3 3 2 16 baik 

33 R.D. 1 3 2 2 1 2 11 cukup 

34 R.N. 1 3 2 2 1 3 12 cukup 

35 R.Z. 2 3 4 2 3 3 17 baik 

36 S.D. 2 3 3 2 2 2 14 cukup 

37 S.C. 3 3 4 3 2 3 18 baik 

38 U.S. 1 3 3 2 1 2 12 cukup 

39 Y.T. 1 2 3 1 1 2 10 kurang 

40 Y.D. 2 2 2 1 2 3 12 cukup 

41 Z.K. 3 3 4 3 2 2 17 baik 

42 Z.N. 1 2 2 1 1 1 8 kurang 

43 R.I. 2 3 3 2 2 3 15 cukup 

44 T.S. 1 2 2 2 2 1 10 kurang 

45 S.S. 1 2 2 1 2 2 10 kurang 

46 I.F. 2 3 2 2 2 3 14 cukup 

47 M.R. 1 2 2 1 1 2 9 kurang 

48 D.R. 1 2 1 1 2 1 8 kurang 

  Rata-rata 1.8 2.7 2.5 1.9 1.6 2.4 12.9 cukup 

Persentase  53.8% 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

                                                                                                   Peneliti, 

 

 

Debby Rosita Kumalasari 

1401411430 
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Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. NAMA 
Skor Setiap Indikator 

Kategori 
1 2 3 4 5 6 Jumlah 

1 N.M. 3 1 2 1 2 2 11 Cukup 

2 A.R. 2 3 2 2 3 2 14 Cukup 

3 A.M.                 

4 E.K. 2 2 2 1 1 3 11 Cukup 

5 F.W. 3 2 4 3 2 3 17 Baik 

6 F.A. 2 2 3 1 1 3 12 Cukup 

7 V.A 2 2 3 1 2 4 14 Cukup 

8 S.R. 1 2 2 1 1 3 10 Kurang 

9 D.R. 1 2 4 3 2 3 15 Baik 

10 M.S. 2 2 4 4 2 4 18 Baik 

11 T.N. 2 2 3 2 2 4 15 Baik 

12 B.B. 2 2 3 1 1 3 12 Cukup 

13 D.O. 2 3 4 4 3 4 20 Baik 

14 E.E. 4 3 4 4 4 4 23 Baik 

15 F.G. 4 3 4 4 3 4 22 Baik 

16 F.R. 4 3 4 4 4 4 23 Baik 

17 F.N.                 

18 G.P. 2 1 3 1 2 3 12 Cukup 

19 G.C.                 

20 I.Y. 2 2 3 2 3 3 15 Baik 

21 H.M. 2 3 4 3 2 4 18 Baik 

22 M.H. 3 2 4 4 3 3 19 Baik 

23 A.H. 4 3 4 4 3 3 21 Baik 

24 R.A. 3 3 4 2 3 3 18 Baik 

25 M.A. 2 2 3 3 2 3 15 Baik 

26 M.M.                 

27 N.R. 2 2 1 1 1 2 9 Kurang 

28 N.Z. 3 2 3 3 2 4 17 Baik 

29 N.A. 3 2 4 1 2 4 16 Baik 

30 N.V.                 
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No. NAMA 
Skor Setiap Indikator 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 

31 N.O. 4 3 4 3 2 4 20 Baik 

32 R.E. 3 3 4 4 3 4 21 Baik 

33 R.D. 2 2 3 2 3 3 15 Baik 

34 R.N. 2 3 2 2 2 4 15 Baik 

35 R.Z. 3 3 4 2 3 4 19 Baik 

36 S.D. 3 3 4 3 3 4 20 Baik 

37 S.C. 4 3 4 4 4 4 23 Baik 

38 U.S. 2 2 3 4 2 4 17 Baik 

39 Y.T. 2 3 4 3 2 4 18 Baik 

40 Y.D. 3 2 3 1 2 4 15 Baik 

41 Z.K. 3 3 4 4 3 4 21 Baik 

42 Z.N. 1 2 2 2 2 3 12 Cukup 

43 R.I. 2 3 2 2 2 4 15 Baik 

44 T.S. 2 3 4 4 3 4 20 Baik 

45 S.S. 2 2 2 1 2 3 12 Cukup 

46 I.F. 3 3 3 2 3 4 18 Baik 

47 M.R. 1 2 2 1 2 3 11 Cukup 

48 D.R. 1 2 2 1 3 2 11 Cukup 

  Rata-rata 2.4 2.4 3.2 2.4 2.4 3.4 16.3 Baik 

Persentase 67.8% 

 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

                                                                                                   Peneliti, 

 

 

Debby Rosita Kumalasari 

 1401411430 
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Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No. NAMA 
Skor Setiap Indikator 

Kategori 
1 2 3 4 5 6 Jumlah 

1 N.M. 2 3 3 2 3 4 17 Baik 

2 A.R. 2 3 1 1 1 3 11 Cukup 

3 A.M.                 

4 E.K. 2 3 2 2 1 4 14 Cukup 

5 F.W. 3 3 4 4 3 4 21 Sangat Baik 

6 F.A. 3 3 3 2 1 4 16 Baik 

7 V.A 2 4 4 4 3 4 21 Sangat Baik 

8 S.R. 2 3 3 2 3 4 17 Baik 

9 D.R. 4 4 3 4 3 4 22 Sangat Baik 

10 M.S. 4 3 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

11 T.N. 2 2 3 2 2 4 15 Cukup 

12 B.B. 3 3 3 2 2 4 17 Baik 

13 D.O. 4 3 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

14 E.E. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

15 F.G. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

16 F.R. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

17 F.N. 3 4 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

18 G.P. 3 3 4 3 3 4 20 Sangat Baik 

19 G.C.                 

20 I.Y. 2 3 1 1 2 2 11 Cukup 

21 H.M. 3 4 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

22 M.H. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

23 A.H. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

24 R.A. 4 3 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

25 M.A. 4 4 3 4 3 4 22 Sangat Baik 

26 M.M. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

27 N.R. 1 2 1 1 1 2 8 Kurang 

28 N.Z. 3 4 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

29 N.A. 3 3 4 4 2 4 20 Sangat Baik 

30 N.V. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 
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No. NAMA 
Skor Setiap Indikator 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 

31 N.O. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

32 R.E. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

33 R.D. 3 4 4 3 3 4 21 Sangat Baik 

34 R.N. 3 4 4 2 3 4 20 Sangat Baik 

35 R.Z. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

36 S.D. 4 4 4 3 3 4 22 Sangat Baik 

37 S.C. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

38 U.S. 3 3 4 3 2 4 19 Baik 

39 Y.T. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

40 Y.D. 2 3 2 1 3 4 15 Cukup 

41 Z.K. 4 4 4 4 3 4 23 Sangat Baik 

42 Z.N. 3 3 4 2 2 4 18 Baik 

43 R.I. 3 3 4 2 3 4 19 Baik 

44 T.S. 4 4 4 3 3 4 22 Sangat Baik 

45 S.S. 3 4 4 4 3 4 22 Sangat Baik 

46 I.F. 3 3 4 3 3 4 20 Sangat Baik 

47 M.R. 2 3 3 2 1 3 14 Cukup 

48 D.R. 3 3 4 1 2 4 17 Baik 

  Rata-rata 3.2 3.5 3.5 3.1 2.6 3.9 19.8 Sangat Baik 

Persentase 82.5% 

 

Semarang, 28 Maret 2015 

                                                                                                   Peneliti, 

 

 

Debby Rosita Kumalasari 

1401411430 
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Lampiran 3.3  

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, III (kognitif) 

No. Nama 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1 N.M. 20 TT 60 TT 80 T 

2 A.R. 67 T 60 TT 87 T 

3 A.M. 47 TT - - - - 

4 E.K. 47 TT 60 TT 80 T 

5 F.W. 40 TT 80 T 67 T 

6 F.A. 33 TT 60 TT 60 TT 

7 V.A 47 TT 60 TT 67 T 

8 S.R. 40 TT 60 TT 80 T 

9 D.R. 67 T 80 T 67 T 

10 M.S. 67 T 93 T 80 T 

11 T.N. 53 TT 80 T 80 T 

12 B.B. 67 T 80 T 73 T 

13 D.O. 53 TT 73 T 73 T 

14 E.E. 40 TT 100 T 80 T 

15 F.G. 73 T 100 T 93 T 

16 F.R. 67 T 100 T 80 T 

17 F.N. 53 TT - - 73 T 

18 G.P. 53 TT 60 TT 47 TT 

19 G.C. 33 TT - - - - 

20 I.Y. 67 T 67 T 53 TT 

21 H.M. 53 TT 100 T 87 T 

22 M.H. 47 TT 93 T 73 T 

23 A.H. 67 T 100 T 80 T 

24 R.A. 47 TT 87 T 80 T 

25 M.A. 27 TT 60 TT 67 T 

26 M.M. 40 TT - - 80 T 

27 N.R. 53 TT 80 T 67 T 

28 N.Z. 73 T 100 T 87 T 

29 N.A. 40 TT 67 T 73 T 

30 N.V. 73 T - - 87 T 

31 N.O. 67 T 87 T 73 T 

32 R.E. 40 TT 93 T 73 T 

33 R.D. 27 TT 60 TT 67 T 

34 R.N. 53 TT 87 T 73 T 

35 R.Z. 47 TT 100 T 73 T 
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36 S.D. 53 TT 87 T 73 T 

37 S.C. 53 TT 100 T 87 T 

38 U.S. 47 TT 80 T 73 T 

39 Y.T. 40 TT 73 T 80 T 

40 Y.D. 53 TT 67 T 73 T 

41 Z.K. 47 TT 60 TT 67 T 

42 Z.N. 47 TT 87 T 80 T 

43 R.I. 47 TT 73 T 47 TT 

44 T.S. 47 TT 87 T 73 T 

45 S.S. 67 T 80 T 87 T 

46 I.F. 33 TT 60 TT 60 TT 

47 M.R. 67 T 73 T 67 T 

48 D.R. 27 TT 73 T 67 T 

 
Rata-rata 

kelas 
49.8 TT 80.6 TT 74.2 T 

 

Semarang, 04 April 2015  

      Guru Kelas V          Peneliti  

 

 

  

 

  Dian Nurwati, S.Pd. SD.     Debby Rosita Kumalasari  

NIP.19840822 201406 2 002                1401411430  
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Lampiran 3.4    Data Hasil Belajar Siswa Siklus I (afektif) 

No. Nama Siswa 

Skor Indikator Sikap (1 – 4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Deskriptor 1 Deskriptor 2 Deskriptor 3 

1 N.M. 2 2 2 6 Cukup 

2 A.R. 2 2 2 6 Cukup 

3 A.M. 3 2 4 9 Baik 

4 E.K. 2 2 3 7 Cukup 

5 F.W. 2 2 4 8 Baik 

6 F.A. 2 2 3 7 Cukup 

7 V.A 2 2 4 8 Baik 

8 S.R. 2 2 4 8 Baik 

9 D.R. 3 4 2 9 Baik 

10 M.S. 3 4 4 11 Baik 

11 T.N. 2 2 3 7 Cukup 

12 B.B. 3 2 4 9 Baik 

13 D.O. 3 4 4 11 Baik 

14 E.E. 3 4 4 11 Baik 

15 F.G. 3 4 4 11 Baik 

16 F.R. 3 4 4 11 Baik 

17 F.N. 3 4 4 11 Baik 

18 G.P. 2 2 2 6 Cukup 

19 G.C. 2 3 3 8 Baik 

20 I.Y. 2 4 3 9 Baik 

21 H.M. 3 4 4 11 Baik 

22 M.H. 3 2 4 9 Baik 

23 A.H. 3 4 4 11 Baik 

24 R.A. 2 2 3 7 Cukup 

25 M.A. 2 2 2 6 Cukup 

26 M.M. 3 2 3 8 Baik 

27 N.R. 2 1 2 5 Kurang 

28 N.Z. 3 4 4 11 Baik 

29 N.A. 3 2 4 9 Baik 
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30 N.V. 4 4 4 12 Sangat Baik 

31 N.O. 4 4 4 12 Sangat Baik 

32 R.E. 3 4 4 11 Baik 

33 R.D. 3 2 4 9 Baik 

34 R.N. 3 4 4 11 Baik 

35 R.Z. 3 4 4 11 Baik 

36 S.D. 3 4 4 11 Baik 

37 S.C. 4 4 4 12 Sangat Baik 

38 U.S. 2 4 4 10 Baik 

39 Y.T. 2 2 4 8 Baik 

40 Y.D. 2 2 4 8 Baik 

41 Z.K. 4 4 4 12 Sangat Baik 

42 Z.N. 2 2 4 8 Baik 

43 R.I. 3 4 4 11 Baik 

44 T.S. 2 4 3 9 Baik 

45 S.S. 2 2 3 7 Cukup 

46 I.F. 2 2 4 8 Baik 

47 M.R. 2 2 4 8 Baik 

48 D.R. 2 2 2 6 Cukup 

 
Rata-rata 2.6 2.9 3.5 9 Baik 

 
Persentase 75% 
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Data Hasil Belajar Siswa Siklus II (afektif) 

No. Nama Siswa 

Skor Indikator Sikap (1 – 4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Deskriptor 1 Deskriptor 2 Deskriptor 3 

1 N.M. 2 2 3 
7 

Cukup 

2 A.R. 1 1 2 4 Kurang 

3 A.M.          

4 E.K. 2 2 3 7 Cukup 

5 F.W. 4 4 4 12 Sangat Baik 

6 F.A. 2 2 2 6 Cukup 

7 V.A 3 2 2 7 Cukup 

8 S.R. 1 3 2 6 Cukup 

9 D.R. 3 4 3 10 Baik 

10 M.S. 4 4 4 12 Sangat Baik 

11 T.N. 2 2 3 7 Cukup 

12 B.B. 3 3 3 9 Baik 

13 D.O. 4 4 4 12 Sangat Baik 

14 E.E. 4 4 4 12 Sangat Baik 

15 F.G. 4 4 4 12 Sangat Baik 

16 F.R. 4 4 4 12 Sangat Baik 

17 F.N.          

18 G.P. 2 2 2 6 Cukup 

19 G.C.          

20 I.Y. 1 1 2 4 Kurang 

21 H.M. 4 4 4 12 Sangat Baik 

22 M.H. 4 4 4 12 Sangat Baik 

23 A.H. 4 4 4 12 Sangat Baik 

24 R.A. 2 3 3 8 Baik 

25 M.A. 2 2 2 6 Cukup 

26 M.M.          

27 N.R. 1 1 2 4 Kurang 

28 N.Z. 3 4 4 11 Baik 

29 N.A. 3 4 3 10 Baik 
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30 N.V.          

31 N.O. 4 4 4 12 Sangat Baik 

32 R.E. 4 4 4 12 Sangat Baik 

33 R.D. 4 4 3 11 Baik 

34 R.N. 4 4 4 12 Sangat Baik 

35 R.Z. 4 4 4 12 Sangat Baik 

36 S.D. 4 4 4 12 Sangat Baik 

37 S.C. 4 4 4 12 Sangat Baik 

38 U.S. 4 4 4 12 Sangat Baik 

39 Y.T. 4 4 3 11 Baik 

40 Y.D. 2 2 2 6 Cukup 

41 Z.K. 4 4 4 12 Sangat Baik 

42 Z.N. 3 3 3 9 Baik 

43 R.I. 4 4 3 11 Baik 

44 T.S. 4 4 3 11 Baik 

45 S.S. 2 2 2 6 Cukup 

46 I.F. 2 2 3 7 Cukup 

47 M.R. 2 2 2 6 Cukup 

48 D.R. 2 1 2 5 Kurang 

  Rata-rata 3.0 3.1 3.1 9.3 Baik 

  Persentase 76.5% 
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Data Hasil Belajar Siswa Siklus III (afektif) 

No. Nama Siswa 

Skor Indikator Sikap (1 – 4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Deskriptor 1 Deskriptor 2 Deskriptor 3 

1 N.M. 4 3 3 
10 

Baik 

2 A.R. 1 1 4 6 Cukup 

3 A.M.       

 

 

4 E.K. 4 3 4 11 Baik 

5 F.W. 4 4 4 12 Sangat Baik 

6 F.A. 4 3 4 11 Baik 

7 V.A 3 3 4 10 Baik 

8 S.R. 4 3 4 11 Baik 

9 D.R. 3 4 3 10 Baik 

10 M.S. 4 4 4 
12 

Sangat Baik 

11 T.N. 3 2 3 8 Baik 

12 B.B. 4 3 4 11 Baik 

13 D.O. 4 4 4 12 Sangat Baik 

14 E.E. 4 4 3 11 Baik 

15 F.G. 4 4 4 12 Sangat Baik 

16 F.R. 4 4 4 12 Sangat Baik 

17 F.N. 4 4 4 12 Sangat Baik 

18 G.P. 4 4 4 12 Sangat Baik 

19 G.C.       

 

 

20 I.Y. 2 3 4 9 Baik 

21 H.M. 4 4 4 12 Sangat Baik 

22 M.H. 4 4 4 12 Sangat Baik 

23 A.H. 4 4 4 12 Sangat Baik 

24 R.A. 4 3 4 11 Baik 

25 M.A. 3 3 3 9 Baik 

26 M.M. 4 4 4 12 Sangat Baik 

27 N.R. 1 2 2 5 Kurang 

28 N.Z. 4 4 4 12 Sangat Baik 

29 N.A. 4 4 4 12 Sangat Baik 
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30 N.V. 4 4 4 12 Sangat Baik 

31 N.O. 4 4 4 12 Sangat Baik 

32 R.E. 4 4 4 12 Sangat Baik 

33 R.D. 4 4 4 12 Sangat Baik 

34 R.N. 4 4 4 12 Sangat Baik 

35 R.Z. 4 4 4 12 Sangat Baik 

36 S.D. 4 4 4 12 Sangat Baik 

37 S.C. 4 4 4 12 Sangat Baik 

38 U.S. 4 4 4 12 Sangat Baik 

39 Y.T. 4 4 4 12 Sangat Baik 

40 Y.D. 4 3 4 11 Baik 

41 Z.K. 4 4 4 12 Sangat Baik 

42 Z.N. 3 4 4 11 Baik 

43 R.I. 4 4 4 12 Sangat Baik 

44 T.S. 4 4 4 12 Sangat Baik 

45 S.S. 3 4 4 11 Baik 

46 I.F. 4 3 4 11 Baik 

47 M.R. 2 3 4 9 Baik 

48 D.R. 2 3 3 8 Baik 

  Rata-rata 3.6 3.6 3.8 10.5 Baik 

  Persentase 87.5% 
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Lampiran 3.5     Data Hasil Belajar Siswa Siklus I (psikomotor) 

Aspek Penilaian 
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 

Tampak Tidak Tampak Tidak Tampak Tidak Tampak Tidak Tampak Tidak Tampak Tidak Tampak Tidak Tampak Tidak 

minat dan motivasi pada saat 

proses pembelajaran menulis   
√ 

    
√ 

  
√ √ 

  
√ 

  
√   √ √  

ide tulisan orisinil dari 

mereka sendiri atau berasal 

dari pengalaman pribadi yang 

kemudian dimodifikasi dan 

dikreasi sehingga menjadi 

lebih menarik 

√ 

  

√ 

  

√ 

  

√ 

    

√ √  √  √  

Selama proses menulis dan 

mengarang siswa melakukan 

tanya jawab dan diskusi baik 

guru maupun dengan siswa 

lainnya untuk meningkatkan 

kualitas tulisan 

√ 

  

√ 

    

√ √ 

  

√ 

  

√  √  √  

Siswa menulis/mengarang 

melalui tahap-tahap yang 

semestinya memang harus 

dilakukan 

√ 

  

√ 

  

√ 

  

√ 

    

√ √  √   √ 

Terjadi interaksi positif yang 

memungkinkan mereka saling 

membangun proses belajar 

mereka sehingga semua 

anggota kelompok dapat 

saling berbagi dan 

menyempurnakan 

tulisan/karangan 

√ 

  

√ 

    

√ √ 

  

√ 

  

√   √  √ 
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Guru memberikan pemodelan 

bagaimana proses 

menulis/mengarang 

dilakukan, dan siswa 

memanfaatkan pemodelan itu 

untuk meningkatkan kualitas 

karangan 

√ 

    

√ √ 

    

√ 

  

√ √  √   √ 

Siswa membagi apa yang 

telah ditulisnya kepada siswa 

lain, paling tidak salah satu di 

antara temannya dapat 

memberikan tanggapan baik 

berupa saran maupun kritik 

yang bersifat membangun. 

Siswa secara mandiri juga 

melakukan evaluasi diri 

terhadap karya yang 

dihasilkannya   

√ 

  

√ 

  

√ √ 

  

√ 

  

√   √ √  

Siswa selalu diajak untuk 

melakukan refleksi pada 

setiap tahapan 

menulis/mengarang yang 

mereka lakukan 

√ 

  

√ 

  

√ 

    

√ √ 

  

√  √  √  

Skor 70 50 40 60 50 80 50 50 

Nilai 87.5 62.5 50 75 62.5 100 62.5 62.5 

Rata-rata 70.31 

Persentase 70.31% 
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Data Hasil Belajar Siswa Siklus II (psikomotor) 

ASPEK YANG DINILAI 
SKOR KELOMPOK 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kesesuaian isi cerita dengan 

narasi (6) 

4 6 6 6 6 6 4 4 a. Sangat sesuai 

b. Sesuai 

c. Kurang sesuai 

Kelengkapan informasi yang 

ada pada naskah drama (4) 

2 4 4 3 4 4 3 2 
a. Sangat lengkap 

b. Agak lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

Pemilihan alur cerita (3) 

2 3 3 3 3 3 3 2 
a. Alur logis dan mudah dipahami 

b. Alur kurang dipahami 

c. Alur sulit dipahami 

Karakter tokoh (3) 

2 2 3 3 3 3 2 2 
a.  Kuat dan sesuai dengan cerita 

b.  Cukup kuat 

c.  Kurang kuat 

Deskripsi cerita (4) 

2 4 4 4 4 4 3 2 

a.  Lengkap dan sesuai 

b.  Lengkap tetapi ada 1-2 yang 

tidak sesuai 

c.  Kurang lengkap dan sesuai 

d.  Kurang lengkap dan ada yang 

tidak sesuai 

TOTAL SKOR 12 19 20 19 20 20 15 12 

NILAI AKHIR 60 95 100 95 100 100 75 60 
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Data Hasil Belajar Siswa Siklus III (psikomotor) 

Rubrik Skor Pentas Drama 

Komponen yang dinilai 
Kel.1 Kel.2 Kel.3 Kel.4 Kel.5 Kel.6 Kel.7 Kel.8 

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

Pelafalan Dialog                                                                 

1. Penguasaan Bahasa   √         √         √     √         √       √     √       √   

2. Kejelasan dalam Pelafalan   √           √       √       √       √       √   √       √     

3. Ketepatan Nada, Jeda, dan 

Intonasi   √           √       √       √       √       √     √     √     

Pemeranan Tokoh                                                                 

1. Ekspresi atau Penghayatan √         √         √       √       √         √ √       √       

2. Kesesuaian Gerak dan Peran √           √         √       √       √       √ √       √       

3. Bloking √           √         √     √         √       √   √     √       

Kesesuaian Judul drama dengan 

isi drama                                                                 

1. Tata panggung/Pentas/Dekorasi √         √           √       √       √       √     √   √       

2. Iringan Musik/Instrumen √       √       √       √       √       √       √       √       

3. Tata Busana   √         √       √       √       √       √       √       √   

Total Nilai 13 24 30 29 30 32 19 15 

Kategori  Baik 

Rata-rata skor  24 

Persentase  67% 
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Lampiran 3.4 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPS melalui Model Quantum Teaching dengan Media 

Audio-visual di SDN Karanganyar 01 Semarang 

Siklus I 

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Debby Rosita Kumalasari 

Hari/Tanggal : 17 Maret 2015 

Pukul  : 09.30-11.15 WIB 

Petunjuk: Catatlah hal-hal penting selama proses pembelajaran berlangsung yang 

berkaitan dengan kegiatan guru, siswa, dan proses pembelajaran di kelas! 

Terdapat siswa yang bernama M.A. sengaja mengganggu beberapa temannya 

sehingga menimbulkan pertengkaran. Siswa bernama I.Y. sering berjalan-jalan 

sendiri saat pembelajaran berlangsung. Siswa bernama N.R. tiba-tiba menangis 

karena diejek oleh temannya. Siswa ini memang sering mendapatkan perilaku kurang 

menyenangkan dari teman-temannya sehingga ia dikucilkan. Semua permasalahan 

tersebut memicu suasana saat proses pembelajaran kurang kondusif. 

 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

                                                                                                  Peneliti, 

 

 

Debby Rosita Kumalasari 

1401411430  
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPS melalui Model Quantum Teaching dengan Media 

Audio-visual di SDN Karanganyar 01 Semarang 

Siklus II 

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Debby Rosita Kumalasari 

Hari/Tanggal : 24 Maret 2015 

Pukul  : 07.00-08.45 WIB 

Petunjuk: Catatlah hal-hal penting selama proses pembelajaran berlangsung yang 

berkaitan dengan kegiatan guru, siswa, dan proses pembelajaran di kelas! 

Terdapat beberapa siswa yang menginginkan adanya pergantian anggota 

kelompok setelah mengetahui bahwa naskah drama yang mereka buat akan 

ditampilkan dalam drama kelompok. Namun ada pula yang tetap ingin berada pada 

kelompok semula. Oleh karena itu, guru berusaha bertindak adil dengan mengadakan 

voting. Namun, karena hasil voting ternyata seimbang, maka cara berikutnya adalah 

pemilihan ulang dengan memberikan siswa kesempatan untuk menuliskan nama-

nama anggota kelompok di papan tulis. Insiden ini cukup menyita banyak waktu, 

akan tetapi pada akhirnya masalah ini terselesaikan. Setelah peristiwa ini, proses 

pembelajaran sudah mulai kondusif, sudah banyak siswa yang berpartisipasi aktif 

didalam pembelajaran. Saat melihat video audio-visual dan diskusi, minat dan 

antusias siswa mulai mampak. Walaupun masih saja ada beberapa siswa yang gaduh, 

main sendiri dan berbicara dengan teman yang lain. 

Semarang, 24 Maret 2015 

                                                                                                   Peneliti, 

 

Debby Rosita Kumalasari 

1401411430 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPS melalui Model Quantum Teaching dengan Media 

Audio-visual di SDN Karanganyar 01 Semarang 

Siklus III 

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Debby Rosita Kumalasari 

Hari/Tanggal : 28 Maret 2015 

Pukul  : 08.00-09.45 WIB 

Petunjuk: Catatlah hal-hal penting selama proses pembelajaran berlangsung yang 

berkaitan dengan kegiatan guru, siswa, dan proses pembelajaran di kelas! 

Antusias siswa terhadap kegiatan penampilan drama sangat besar sehingga 

menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu sebagian 

besar siswa bersungguh-sungguh dan semangat dalam mempersiapkan serta 

menampilkan dramanya. Para siswa berusaha menjadi kelompok terbaik. Namun, ada 

pula dampak negatifnya. Mereka terlalu fokus dengan drama yang akan ditampilkan 

sehingga kurang memperhatikan penjelasan guru. Pada awal pelajaran beberapa siswa 

sibuk dengan kostum, naskah, dan lain-lain. Banyak yang tergesa-gesa ingin segera 

keluar ruangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Padahal drama baru akan 

dimulai setelah kegiatan pendahuluan selesai. Namun, akhirnya semua masalah dapat 

teratasi setelah guru memperingatkan dan menegur siswa yang tidak menaati 

peraturan. 

Semarang, 28 Maret 2015 

                                                                                                 Peneliti, 

 

Debby Rosita Kumalasari 

1401411430 
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LAMPIRAN 4 
CONTOH HASIL EVALUASI 

SISWA 

4.1 Contoh Hasil Evaluasi Siklus I 

 4.2 Contoh Hasil Evaluasi Siklus II 

 4.3 Contoh Hasil Evaluasi Siklus III  
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SIKLUS I
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 

  



319 

 

 

 

  



320 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
FOTO-FOTO KEGIATAN 

PENELITIAN 
 

5.1 Foto Kegiatan Siklus I 

5.2 Foto Kegiatan Siklus II 

5.3 Foto Kegiatan Siklus III 
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Lampiran 5.1        SIKLUS I 

  

Menumbuhkan minat siswa dengan menayangkan video (kiri) dan melakukan apersepsi (kanan)-Tumbuhkan 

Melakukan permainan kuis tentang peristiwa penting dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi-Alami 

Siswa mengamati video peristiwa di sekitar proklamasi (kiri) dan berdiskusi kelompok (kanan)-Namai 
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Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi-Demonstrasikan 

Memberi kesempatan siswa meneriakkan yel-yel kelompok-Rayakan 

Guru memberi kesempatan siswa bertanya (kiri) dan membimbing membuat kesimpulan (kanan)-Ulangi 
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Lampiran 5.2         SIKLUS II 

  

Guru melakukan apersepsi (kiri) dan menunjukkan  reward (kanan)-Tumbuhkan 

Guru bercerita dan siswa diberi kesempatan menebak kelanjutannya-Alami 

Guru menayangkan video serangkaian peristiwa menjelang kemerdekaan-Namai 
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Guru membimbing diskusi (kiri) dan siswa  mempresentasikan hasil diskusi (kanan)-Demonstrasikan 

Guru membimbing siswa menyebutkan poin-poin materi dan menyimpulkannya-Ulangi 

Siswa menerima reward atas prestasi yang dicapai-Rayakan
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Lampiran 5.3      SIKLUS III 

  

Guru menunjukkan beberapa kartu acak peristiwa proklamasi (kiri) dan siswa mengurutkannya (kanan)-Tumbuhkan 

Masing-masing kelompok menampilkan sebuah drama peristiwa proklamasi 1 babak-Alami 

Menayangkan video tampilan drama tiap kelompok-Namai 
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Siswa mengerjakan LKS-Demonstrasikan 

Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran-Ulangi 

Guru memberikan reward kepada siswa-Rayakan 
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LAMPIRAN 6 
SURAT-SURAT PENELITIAN 

 
1.1 Surat Izin Penelitian 

1.2 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian Di SDN Karanganyar 01 

Semarang 

1.3 Surat Keterangan KKM IPS SDN Karanganyar 01 Semarang 
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 Lampiran 6.1 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 6.2 

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SDN 

KARANGANYAR 01 SEMARANG 
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Lampiran 6.3 

 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN 

SDN KARANGANYAR 01 
Jl. Walisongo Km 12 Kota Semarang, Telp. (024) 8665037, Kode Pos 50152 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 430/051/V/2015 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama : Drs. Khoiri 

NIP : 196307101985081005 

jabatan : Kepala Sekolah SDN Karanganyar 01 Semarang 

menerangkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas V SDN Karanganyar 

01 Semarang untuk mata pelajaran IPS adalah 67. 

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

Semarang, 11 Mei 2015 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 




