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ABSTRAK 

Laksana, Dian. 2015. Penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS  Siswa Kelas IV SD Negeri 

Dondong 01 Kabupaten Cilacap. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing:  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran, Teams Games Tournament (TGT) 

 

Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap 

tahun ajaran 2013/2014 pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi masih rendah. Hal ini disebabkan guru 

belum menggunakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Hal 

tersebut mengakibatkan siswa kurang tertarik dan pasif terhadap pembelajaran 

IPS. Salah satu usaha untuk mengatasi masalah tersebut yaitu guru menerapkan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada pembelajaran IPS. 

Tujuan penelitian meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar  

Subjek penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten 

Cilacap tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 23 siswa. Penelitian dilaksanakan 

dalam dua siklus yang terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yaitu tes dan pengamatan 

aktivitas belajar siswa serta performansi guru saat pembelajaran berlangsung. 

Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu rata-rata nilai hasil belajar siswa ≥ 70, 

dengan persentase tuntas belajar klasikal minimal 75%, keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran minimal 50%, dan skor performansi guru minimal B (≥70). 

Hasil penelitian siklus I menunjukkan nilai performansi guru sebesar 78,25 

dengan kategori (B) dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran mencapai 

74,62% dengan kategori tinggi. Rata-rata nilai gabungan hasil belajar pada ranah 

kognitif dan psikomotor siswa sebesar 79,55 dengan persentase tuntas belajar 

klasikal sebesar 72,72%, rata-rata hasil belajar ranah afektif sebesar 3,01 dengan 

kategori (B+). Pelaksanaan siklus II diperoleh nilai performansi guru mencapai 

87,83 dengan kategori (A) dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sebesar 

81,7% dengan kategori sangat tinggi. Rata-rata gabungan hasil belajar ranah 

kognitif dan psikomotor siswa sebesar 82,08 dengan persentase tuntas belajar 

klasikal mencapai 81,82%, selanjutnya rata-rata nilai hasil belajar afektif sebesar 

3,43 dengan kategori (A-). Hasil tersebut membuktikan adanya peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disimpulkan bahwa 

penerapan model TGT terbukti dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Guru hendaknya lebih kreatif dan variatif dalam 

menerapkan model TGT, sehingga siswa bersemangat dan antusias dalam 

pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Penjabaran pada bagian ini akan memaparkan tentang latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, pemecahan masalah, 

tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Setiap pemaparan akan menjelaskan  

mengenai penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan model TGT di 

kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. Paparannya sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang 

“Lawan Sastra Ngesti Ngelmu” (dengan ilmu pengetahuan mengusahakan 

kemuliaan) yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara, merupakan salah satu semangat 

dan tujuan mulia para pahlawan. Tujuan tersebut yaitu untuk memperbaiki 

pendidikan di Indonesia dengan mengusahakan pendidikan yang berkualitas bagi 

anak-anak Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menambahkan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga 

Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang 

dijelaskan tersebut, sangatlah membutuhkan kreativitas dari guru dalam 

mengelola pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Peraturan Menteri 



2 

 

 

 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 1 Ayat 1 

adalah “proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Tujuan dalam 

menciptakan situasi pembelajaran yang efektif sesuai dengan yang terkandung 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Bab IV Pasal 19 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Kriteria pembelajaran dengan suasana yang aktif serta menyenangkan, 

dapat diciptakan oleh guru yang kreatif dalam mengelola kelas, baik metode, 

strategi, media maupun aspek lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Bab I Pasal 1 Ayat 1 

menyatakan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”. Pembelajaran yang diharapkan adalah dalam setiap materi 

yang diajarkan dapat dipahami dengan mudah oleh siswa karena kreativitas guru 

dalam proses penyampaian materi dengan melakukan berbagai variasi dalam 

pembelajaran. 

Sekolah dasar sebagai salah satu dari Tri Pusat Pendidikan yang formal 

mempunyai peran menyampaikan menyalurkan informasi berupa pengetahuan 

mengenai suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa sebagai penerima informasi. 
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Informasi dalam hal ini merupakan materi yang ada dalam mata pelajaran tertentu. 

Guru memiliki peranan besar dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar siswa.  

Sehubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang harus 

dilakukan oleh guru, perlu diadakannya perbaikan dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang baik menuntut siswa untuk lebih aktif, sehingga proses 

pembelajaran harus mencerminkan komunikasi dua arah. Pembelajaran tidak 

semata-mata merupakan pemberian informasi searah dari guru kepada siswa tanpa 

memperhatikan aspek yang lainnya yang terjadi pada siswa. Proses pembelajaran 

harus dapat menumbuhkan pengalaman belajar bagi siswa. Pengalaman belajar 

siswa itu dapat diperoleh, jika siswa itu sendiri aktif terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. Melibatkan pengalaman belajar siswa sebagai kegiatan belajar akan 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menjadi lebih 

bermakna. 

Menurut Taufiq, Mikarsa, dan Prianto (2010: 5.4), “belajar adalah aktivitas 

atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan 

pribadi yang bersifat permanen”. Aktivitas atau pengalaman mempunyai arti 

adanya interaksi antar individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial. Keaktifan siswa menjadikan pembelajaran lebih bermakna 

karena siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Belajar bermakna menuntut 

adanya konteks pembelajaran yang muncul di lingkungan tempat tinggal siswa, 

misalnya melalui pembelajaran simulasi atau bermain peran. Pembelajaran 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh ide-ide dan melakukan kegiatan-

kegiatan, sehingga siswa terlibat aktif. Pola pembelajaran seperti ini akan 
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membantu siswa dalam proses berpikir dan pada gilirannya siswa aktif dalam 

belajar. Disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran termasuk pembelajaran 

IPS, siswa dituntut untuk aktif dalam berpikir dan melakukan aktivitas dalam 

suatu pembelajaran. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mengkaji manusia dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Menurut Nasution (1975) 

dalam Soewarso (2013: 1) pengertian IPS adalah suatu program pendidikan yang 

merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia 

dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Materi pembelajaran IPS di 

ambil dari berbagai ilmu sosial seperti: Geografi, Sejarah, Ekonomi, Antropologi, 

Sosiologi, Ilmu Politik dan Psikologi Sosial. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SD 

Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap, diperoleh informasi pada semester 2 

tahun pelajaran 2013/2014, KKM untuk mata pelajaran IPS adalah 70. 

Pelaksanaan wawancara dan observasi pada tanggal 7 Januari 2015, dari 33 siswa 

diperoleh informasi 19 siswa tidak tuntas KKM. Informasi yang diperoleh 

menunjukkan kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap dalam 

pembelajaran IPS kurang optimal dilihat dari masih banyaknya siswa yang belum 

mencapai KKM. Metode ceramah yang kurang bervariasi menjadi metode utama 

yang digunakan guru. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS di kelas IV tersebut 

yaitu kondisi kelas masih cenderung pasif dan didominasi oleh guru. Kondisi 

kelas yang pasif disebabkan kurangnya partisipasi aktif dari siswa dalam 

pembelajaran. Siswa seharusnya dapat memotivasi dirinya sendiri agar aktif di 
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dalam proses pembelajaran. Meningkatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, 

diharapkan prestasi belajar siswa akan semakin meningkat. 

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh, peneliti mempunyai gagasan  

untuk menerapkan strategi pembelajaran kooperatif sebagai alternatif untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Lie (2008) dalam 

Thobroni dan Mustofa (2011: 286) menyatakan pembelajaran kooperatif 

merupakan “sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur 

disebut sebagai „sistem gotong royong‟ atau Cooperative Learning”. Pembelajaran 

kooperatif juga akan meningkatkan aktivitas siswa untuk berpartisipasi dalam 

kelompoknya  

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa model meliputi: Teams Games 

Torunament (TGT), Team-Assisted Individualization (TAI), Student Team 

Achievement Division (STAD), Numbered Head Together (NHT), Jigsaw dan 

Think Pair Share (Huda , 2013: 196–207). Salah satu model kooperatif yaitu 

Teams Games Tournament. Berdasarkan penuturan Saco (2006) dalam Rusman 

(2013: 224), model Teams Games Tournament (TGT) “siswa memainkan 

permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 

mereka masing-masing”, sehingga setiap siswa akan ikut aktif dalam setiap 

pembelajaran. Adanya semangat untuk memeroleh poin akan menjadi kelebihan 

tersendiri untuk siswa dalam kegitan belajar. 

Penelitian menggunakan model TGT pernah diterapkan oleh Iriastuti 

(2012) dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri 

Yogyakarta. Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan Proses dan Hasil Belajar 
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IPS Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Suryowijayan 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan hasil pada 

siklus I, ada 10 siswa atau 77% yang mendapat nilai ≥ 70. Pembelajaran TGT di 

siklus II dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, ditandai ada 12 siswa atau 

92 % yang mendapat nilai ≥ 70. Nilai rata-rata hasil tes meningkat, pada siklus I 

sebesar 80, sedangkan pada siklus II sebesar 85. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, penelitian tersebut dapat 

dijadikan landasan peneliti untuk menerapkan model TGT dalam mengatasi 

permasalahan pembelajaran IPS kelas IV di SD Negeri Dondong 01 Kabupaten 

Cilacap. Shoimin (2014: 203) menyatakan langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model TGT yaitu: penyajian kelas yang dilakukan guru untuk 

menyampaikan materi yang dilakukan langsung dengan menggunakan ceramah. 

Dilanjutkan dengan kegiatan kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa 

yang anggotanya heterogen yang bertugas untuk mendiskusikan masalah, 

membandingkan jawaban dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep 

kelompoknya. Games yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan 

dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa. 

Pertandingan (tournament), adalah tahap saat guru mengelompokkan siswa ke 

dalam meja turnamen. Siswa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan 

skor. Skor ini yang dikumpulkan untuk pertandingan antar kelompok. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terinspirasi untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. Penelitian ini 
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diharapkan mampu meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa. Penelitian yang dilakukan berjudul “Penerapan Model Teams Games 

Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas 

IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa faktor yang 

memengaruhi masalah dalam pembelajaran IPS yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Paparannya sebagai berikut. 

1.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sehingga 

mempengaruhi hasil belajar (Susanto, 2013: 12). Faktor internal meliputi: 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, kondisi fisik, dan kesehatan. Faktor internal yang menjadi permasalahan 

dalam pembelajaran IPS Di Kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap 

meliputi: (1) Kurangnya minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPS;(2) 

Siswa merasa bosan dengan pembelajaran konvensional; serta (3) Materi 

pembelajaran IPS yang luas dan berorientasi pada hafalan membuat siswa sulit 

memahami materi. 

1.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa sehingga 

mempengaruhi hasil belajar (Susanto, 2013: 12). Faktor eksternal meliputi: 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 13) 

menyebutkan bahwa sekolah sebagai salah satu yang menentukan hasil belajar 

siswa. Semakin tinggi kualitas pengajaran dan kemampuan belajar siswa, semakin 
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tinggi pula hasil belajar yang diperoleh siswa. Kualitas pengajaran di sekolah 

sangat ditentukan oleh peran seorang guru. Beberapa permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran IPS yaitu: (1) Guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah yang kurang bervariasi dan penugasan secara individu; (2) guru tidak 

menggunakan media pembelajaran yang dapat mendukung pemahaman siswa; 

dan. (3) Kurang melibatkan partisipasi siswa sehingga pembelajaran menjadi 

kurang bermakna. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikemukakan dalam identifikasi masalah terlalu luas, 

sehingga tidak mungkin untuk diteliti dalam penelitian secara keseluruhan. 

Permasalahan yang muncul perlu dibatasi, karena luasnya masalah dan 

terbatasnya waktu, sehingga dengan pembatasan masalah penelitian menjadi lebih 

terfokus pada permasalahan. Permasalahan penelitian difokuskan pada 

permasalahan mengenai: (1) Performansi guru kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap; (2) Aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Dondong 01 Kabupaten Cilacap; dan (3) Materi IPS yang digunakan mengenai 

teknologi produksi dan komunikasi. 

1.4 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Hal-hal yang dibahas dalam rumusan masalah dan pemecahan masalah 

antara lain rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penelitian dan 

pemecahan masalah yang membahas tentang tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh peneliti untuk memecahkan masalah-masalah yang telah ditentukan. 

Paparannya sebagai berikut.  
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1.4.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Apakah penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan performansi guru pada pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 

Dondong 01?  

(2) Apakah penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SD 

Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap? 

(3) Apakah penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 

Dondong 01 Kabupaten Cilacap? 

1.4.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, penulis akan 

menggunakan model Teams Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, 

dan Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. 

Paparannya sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten 

Cilacap  

(2) Meningkatkan aktivitas belajar materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi dengan penerapan model  Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten 

Cilacap. 
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(3) Meningkatkan hasil belajar materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi dan Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini 

mengajukan dua tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan penelitian ini adalah tujuan yang diharapkan peneliti dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT di kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. Paparannya sebagai berikut. 

1.5.1 Tujuan Umum  

 Tujuan umum yang diharapkan penulis untuk penelitian penerapan model 

Teams Games Tournament (TGT) ini, yaitu: meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah pengembangan dari dari tujuan umum. Tujuan ini 

ditujukan untuk siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. 

Tujuan khusus tersebut yaitu:. 

(1) Untuk meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap pada pembelajaran IPS dengan penerapan model Teams 

Games Tournament (TGT) 

(2) Untuk meningkatkan aktivitas belajar materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi dan Transportasi dengan penerapan model Teams 



11 

 

 

 

Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. 

(3) Untuk meningkatkan hasil belajar materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi dengan penerapan model Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya, hasil penelitian bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh 

berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi penulis, guru, siswa, 

dan sekolah. Penjelasan mengenai manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan 

sebagai berikut.   

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teori, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap bacaan 

tentang implementasi model Teams Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran IPS. Model ini diharapkan dapat diterapkan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. 

Disimpulkan, kualitas pembelajaran dapat meningkat dnegan menerapkan model 

Pebelajaran TGT. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti 

siswa, guru, dan sekolah. Manfaat praktis akan didapatkan ketika proses 
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pembelajaran dengan menerapkan model TGT berjalan dengan baik. Paparannya 

sebagai berikut. 

1.6.2.1 Bagi Guru 

(1) Meningkatnya performansi guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Teams Games Tournament (TGT) di kelas IV SD Negeri Dondong 01. 

(2) Melatih guru untuk menerapkan model yang bervariasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS. 

(3) Memberikan informasi tentang keunggulan penerapan Model  Teams Games 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran IPS. 

1.6.2.2 Bagi Siswa 

Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa, khususnya pada mata 

pelajaran IPS, serta membantu siswa dalam menyimpan ingatan berkaitan dengan 

materi pembelajaran mata pelajaran IPS. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Sebagai pelayanan pembelajaran yang lebih baik serta peningkatan kualitas 

lulusan yang berkualitas tinggi, untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. 

(2) Membantu sekolah dalam rangka menambah inovasi model pembelajaran. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Peneliti lebih menguasai keterampilan dalam menerapkan model  Teams 

Games Tournament (TGT) pada materi IPS.  

(2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penggunaan model  Teams 

Games Tournament (TGT) sebagai strategi memotivasi siswa dalam belajar 

materi IPS. 
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(3) Sebagai peningkatan pemahaman peneliti dalam melakukan pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model Teams Games Tournament (TGT) 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pembahasan pada bagian ini menjelaskan tentang landasan teori, landasan 

empiris, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab ini memaparkan 

landasan-landasan penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT). Paparannya sebagai berikut.  

2.1 Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: (1) belajar, (2) pembelajaran, (3) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (4) performansi guru, dan (5) karakteristik peserta 

didik. Paparannya sebagai berikut. 

2.1.1 Belajar 

Teori yang dibahas dalam belajar yaitu (1) pengertian, (2) tujuan belajar 

bagi siswa, (4) faktor-faktor yang mempengaruhi, (5) aktivitas, dan (6) hasil 

belajar. Bagian ini menjelaskan kaitan teori belajar dengan penelitian dengan 

menerapkan model Teams Games Tournament (TGT). Paparannya sebagai 

berikut. 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar dapat didefinsikan berbeda-beda sesuai dengan sumber yang 

beragam. Banyak perbedaan dalam rumusan pengertian belajar dari masing-

masing ahli, namun secara prinsip masih terdapat persamaan. Menurut Winkel 
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(1996) dalam Susanto (2013: 4), “belajar adalah suatu aktivitas mental yang 

berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas”. 

Menurut Skinner (1958) dalam Ruminiati (2007: 1.5), “belajar merupakan 

suatu proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

Proses belajar ialah suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya 

respon”. Sejalan dengan teori tersebut, Syamsuddin (2000) dalam Taufiq, 

Mikarsa, dan Prianto (2010: 5.4), menyatakan “Belajar adalah proses mengalami 

sesuatu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan pribadi”. Menurut 

Morgan (1989) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 82), “belajar merupakan perubahan 

relatif permanen terjadi karena hasil praktik atau pengalaman”. 

Berdasarkan beberapa teori tersebut, disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang mendorong adanya proses berpikir dan berperilaku 

secara permanen dalam hal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan 

tingkah laku yang didapatkan akibat adanya interaksi dengan lingkungan atau 

pengalaman. 

2.1.1.2 Tujuan Belajar bagi Siswa SD 

Setiap pembelajaran yang dilakukan sudah sewajarnya guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran dalam setiap kegiatan yang akan 

dilakukan, sehingga siswa mengetahui keterampilan maupun pengetahuan yang 

akan ia dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Maksud dari pernyataan tujuan 

adalah untuk menunjukkan jenis-jenis perubahan pelajaran yang diharapkan, yang 
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dapat direncanakan dan dikembangkan dengan cara yang baik untuk mencapai 

tujuan, sehingga membawa perubahan bagi siswa. 

Susanto (2013: 89) menyatakan “Tujuan pendidikan di sekolah dasar 

adalah memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan, dan 

keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat 

perkembangan serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di 

SMP”. Suprijono (2009) dalam Thobroni & Mustofa (2011: 22) mengemukakan 

tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan 

instruksional yang dinamakan instruksional effects, yang biasanya berbentuk 

pengetahuan dan keterampilan. Tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan 

belajar instruksional disebut nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain, dan 

sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta didik 

menghidupi suatu sistem lingkungan belajar tertentu. Tujuan belajar mempunyai 

arti untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan serta adaptasi terhadap 

lingkungan sosialnya. Adaptasi dalam hal ini adalah hal untuk proses belajar 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan seseorang menjadi pribadi 

yang mandiri. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai tujuan belajar bagi 

siswa, Sunhaji (2009: 13) merangkum dan meninjau tujuan belajar secara umum 

ada tiga jenis, yaitu: (1) Untuk mendapatkan pengetahuan; (2) Penanaman konsep 

dan keterampilan; dan (3) Pembentukan sikap mental. 
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Proses untuk mendapatkan pengetahuan ditandai dengan kemampuan 

berpikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai satu kesatuan 

yang tidak dipisahkan. Kesimpulannya, tidak dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tanpa bahan pengetahuan. Berbanding terbalik dengan kemampuan 

berpikir yang akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki 

kecenderungan lebih besar perkembangannya dalam kegiatan belajar. 

Penanaman konsep atau perumusan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan itu memang dapat dididik, yaitu dengan banyak 

melatih kemampuan, karena semua hal memerlukan banyak latihan. Interaksi 

yang mengarah pada pencapaian keterampilan itu akan menuruti kaidah-kaidah 

tertentu dan bukan semata-mata hanya menghafal atau meniru. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari 

penanaman nilai-nilai, transfer of value. Oleh karena itu, guru tidak sekedar 

pengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai 

itu kepada anak didiknya. Berdasarkan landasan nilai-nilai itu, siswa akan tumbuh 

kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah 

dipelajarinya.  

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Pembelajaran dalam kelas mempunyai banyak hal yang mempengaruhi 

kesuksesan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga seorang guru yang 

baik harus memperhatikan aspek-aspek yang menghambat dalam sebuah 

pembelajaran. Wasliman (2007) dalam Susanto (2013: 12) menyatakan “hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal”. Purwanto 
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(2002) dalam Thobroni dan Musthofa (2011: 31) menambahkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut. 

2.1.1.3.1 Faktor yang ada pada diri seseorang 

Faktor ini disebut faktor individual yang meliputi: (1) Faktor kematangan 

dan pertumbuhan yang berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat 

pertumbuhan organ-organ tubuh manusia; (2) Faktor kecerdasan, yaitu berhasil 

tidaknya seseorang mempelajari sesuatu; (3) Faktor latihan dan ulangan, dengan 

rajin berlatih dan sering melakukan hal yang berulang-ulang, kecakapan dan 

pengetahuan  yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan makin mendalam; (4) 

Faktor motivasi yang merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu; dan (5) Faktor pribadi, yaitu setiap manusia memiliki sifat kepribadian 

masing-masing yang berbeda dengan manusia lainnya.  

2.1.1.3.2 Faktor yang ada di luar individu  

Faktor ini disebut faktor sosial dan lingkungan, faktor ini meliputi: (1) 

Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, yaitu suasana dan keadaan keluarga 

yang bermacam-macam turut menentukan bagaimana dan sampai dimana belajar 

dialami anak-anak; (2) Faktor guru dan cara mengajarinya meliputi, sikap dan 

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru dan 

bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut mengajarkan kepada 

peserta didiknya menentukan hasil belajar yang akan dicapai; (3) Faktor alat-alat 

yang digunakan dalam belajar mengajar, apabila sekolah memiliki peralatan dan 

perlengkapan yang diperlukan dalam belajar akan mempermudah dan 
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mempercepat belajar anak-anak; (4) Faktor lingkungan dan kesempatan yang 

tersedia, misalnya, hal yang mempengaruhi hasil belajar seperti kelelahan karena 

jarak rumah dan sekolah cukup jauh; dan (5) Faktor motivasi sosial dapat berasal 

dari orang tua, tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah, dan teman 

sepermainan yang selalu mendorong anak untuk rajin belajar. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, penelitian 

difokuskan terhadap beberapa faktor dalam diri, faktor sosial, dan lingkungan. 

Faktor dalam diri yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan 

dalam penelitian yaitu faktor latihan, ulangan dan motivasi. Pembelajaran TGT 

mempunyai komponen perlombaan yang mengharuskan siswa menyelesaikan 

latihan-latihan soal ketika permainan dan bersaing dengan siswa lainnya. 

Persaingan antarsiswa dapat memotivasi tiap siswa untuk belajar lebih baik. 

Faktor yang mempengaruhi belajar dari luar  difokuskan pada faktor guru 

dan cara mengajarnya serta alat-alat yang digunakan dalam mengajar. Penerapan 

model TGT mengharuskan guru melakukan variasi media dan cara mengajar 

dalam pembelajarannya, sehingga siswa lebih antusias terhadap pembelajaran. 

Guru harus menyiapkan kartu soal untuk pelaksanaan kegiatan turnamen yang 

dilakukan dalam kelas, serta penataan ruangan dan pengelompokkan siswa dengan 

baik. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang dominan dalam pemecahan 

masalah yang terdapat di kelas yang akan diteliti. 

2.1.1.4 Aktivitas Belajar 

Aktivitas adalah aspek penting dalam suatu interaksi pembelajaran. Mouly 

(1968) dalam Soewarso (2013: 38) menyatakan “pada dasarnya peserta didik 

perlu mendapatkan kesempatan untuk melepaskan tenaganya, jadi memerlukan 



20 

 

 

 

kesempatan untuk bergerak sebaik-baiknya”. Soewarso (2013; 39) menambahkan 

perlu disadari gerak fisik bahwa yang termasuk aktif bukan hanya yang bersifat 

fisik semata. Gerak fisik hanya merupakan salah satu pertanda adanya keaktifan. 

Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu keaktifan pemikiran. Keaktifan pemikiran 

inilah yang sangat penting dalam belajar. 

Hamalik (2011: 170) menyatakan “siswa adalah organisme yang hidup, di 

dalam dirinya beraneka ragam kemungkinan dan potensi yang hidup sedang 

berkembang. Di dalamnya terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan 

bekerja sendiri”. Adanya aktivitas dalam proses pembelajaran akan berdampak 

terciptanya situasi belajar aktif. Aktivitas tersebut sangat bermanfaat bagi siswa 

dalam mencari pengalaman dan mengalami sendiri, sehingga pembelajaran lebih 

berhasil dan menarik. 

Menurut Hamalik (2014: 172−3), kegiatan belajar dibedakan ke dalam 8 

kelompok, yaitu: (1) Kegiatan-kegiatan visual meliputi: membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain; (2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) meliputi: 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi; (3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan meliputi: 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio; (4) Kegiatan-

kegiatan menulis meliputi: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. (5) Kegiatan-kegiatan 

menggambar meliputi: menggambar, membuat grafik, diagram peta, dan pola; (6) 
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Kegiatan-kegiatan metrik meliputi: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari 

dan berkebun; (7) Kegiatan-kegiatan mental meliputi: merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan; (8) Kegiatan-kegiatan emosional meliputi: minat, membedakan, 

berani, tenang, dan lain-lain. kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat 

dalam semua jenis kegiatan. 

2.1.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah semua aspek hasil dari pembelajaran yang dilakukan 

dalam kelas. Menurut Gagne (1985) dalam Ruminiati (2007: 1.8), “hasil belajar 

merupakan hasil interaksi antara stimulus dan lingkungan dalam cara belajar 

dengan pengetahuan internal siswa”. Ruminiati (2007: 1.8) menambahkan hasil 

belajar terdiri atas informasi verbal, keterampilan intelek, strategi kognitif, 

keterampilan motorik dan sikap. Informasi verbal merupakan kapabilitas untuk 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa. Keterampilan intelek 

merupakan keterampilan yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan 

hidupnya. Strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengarahkan aktivitas 

kognitifnya. Kemampuan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi. Sikap merupakan kemampuan 

menerima atau menolak obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut. 

Suprijono (2009) dalam Thobroni dan Mustofa (2011: 22) merumuskan 

“hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar siswa akan terlihat adanya 
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perubahan perilaku setelah melakukan aktivitas belajar berupa nilai, pengertian, 

sikap, apresiasi, keterampilan dan perbuatan. Hasil belajar siswa itulah dapat 

diketahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai”. Bloom (1956) dalam 

Rifa‟i dan Anni (2007: 86) merumuskan hasil belajar sebagai perubahan tingkah 

laku yang mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar. Ranah 

belajar meliputi (1) Ranah kognitif, (2) ranah afektif, dan (3) ranah psikomotorik.  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil yang berupa pengetahuan 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah 

afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori tujuan peserta 

didik afektif  yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian pengorganisasian, dan 

pembentukan pola hidup. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi obyek, dan koordinasi syaraf. 

Menurut Simpson (1974) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 89), kategori dan jenis 

perilaku untuk ranah psikomotorik meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan, dan 

kreativitas. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan hasil 

belajar merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar baik dalam ranah kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti 

menggunakan ketiga ranah tersebut dalam melakukan penilaian hasil belajar. 

Ranah kognitif dengan penilaian tes tertulis, ranah afektif dengan penilaian sikap 

menggunakan skala Likert dan ranah psikomotor dengan penilaian tes perbuatan. 
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2.1.2 Pembelajaran 

Hal-hal yang akan dibahas dalam pembelajaran mengenai pengertian, 

model, model kooperatif, model kooperatif tipe Teams Games Tournament. 

Pembahasan ini akan memaparkan mengenai teori model pembelajaran TGT 

dalam pembelajaran. Paparannya sebagai berikut. 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2011: 57). Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 20 

menyatakan “pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut pengertian 

ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, serta pembentukan sikap pada peserta didik. 

Disimpulkan bahwa, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik. Kimble dan Garmezy (1963) dalam Thobroni dan 

Mustofa (2011:18), menyatakan “pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku 

yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Pelaksanaan 

pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah), merupakan tugas yang diberikan 

kepada guru”. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

memberikan informasi berupa materi pelajaran maupun keterampilan kepada 
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siswa. Kegitan pembelajaran dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang akan 

dicapai. Siswa dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang digunakan 

dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. 

2.1.2.2 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan ciri dari cara guru untuk mengatasi 

masalah di dalam kelasnya. Menurut Joyce dan Weill (1980) dalam Rusman 

(2012: 133) “model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. Chauhan (1979) dalam 

Wahab (2012: 52) menyatakan “model pembelajaran merupakan sebuah 

perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses 

belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang 

diharapkan,” dalam hal ini model pembelajaran lebih luas pengertiannya 

dibandingkan dengan strategi dan metode pembelajaran. Wahab (2012: 54) 

menambahkan, model pembelajaran yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

(1) Memiliki prosedur yang sistematik; (2) Hasil belajar yang ditetapkan secara 

khusus; (3) Penetapan lingkungan secara khusus; (4) Ukuran keberhasilan; dan (5) 

Interaksi dengan lingkungan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dikemukakan, dapat 

disimpulkan model pembelajaran adalah perencanaan yang dilakukan guru untuk 

melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu. Model pembelajaran merupakan garis besar dalam pembentukan sebuah 

perencanaan pengajaran. Model pembelajaran yang baik yaitu prosedurnya 



25 

 

 

 

sistematik, hasil belajar telah ditetapkan, dan ukuran kebrhasilan dan adanya 

interaksi dengan lingkungan.  

2.1.2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif digunakan untuk membuat siswa 

berkelompok dan belajar bersama satu sama lain. “Pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen” (Rusman, 

2013: 202). Sanjaya (2006) dalam Rusman (2013: 203) menambahkan 

“pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan 

dengan cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan”. 

Sanjaya (2006) dalam Rusman (2013: 206) menambahkan pembelajaran 

kooperatif akan efektif digunakan apabila: (1) Guru menekankan pentingnya 

usaha secara individual; (2) Guru menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam 

belajar; (3) Guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman 

sendiri; (4) Guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif siswa; dan (5) 

Guru menghendaki kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai 

permasalahan. 

2.1.2.4 Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pengertian, langkah-langkah 

pembelajaran, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT). Pembahasan ini akan memaparkan mengenai model 
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pembelajaran Teams Games Torunament (TGT) yang digunakan dalam penelitian 

di kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. Paparannya sebagai 

berikut.  

2.1.2.4.1 Pengertian Model Teams Games Tournament (TGT) 

Model pembelajaran TGT atau permainan turnamen dalam tim merupakan 

salah satu pembelajaran kooperatif. Menurut Saco (2006) dalam Rusman (2013: 

224) dalam TGT, “siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain 

untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat 

disusun dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pelajaran, kadang-kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang 

berkaitan dengan kelompok”. Huda (2014: 117) menambahkan dengan 

menerapkan TGT, siswa menikmati bagaimana suasana turnamen, karena mereka 

berkompetisi dengan kelompok-kelompok yang mempunyai komposisi 

kemampuan yang setara, maka kompetisi dalam TGT terasa lebih adil.  

Shoimin (2014: 203) mengemukakan bahwa “pembelajaran kooperatif 

model TGT adalah salah satu tipe atau model yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan serta reinforcement”. 

Pembelajaran model ini menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Guru menyajikan materi, dan siswa 

bekerja dalam kelompok mereka masing-masing. Pelaksanaan kerja kelompok, 

guru memberikan LKS kepada setiap kelompok. Tugas yang diberikan dikerjakan 

bersama-sama dengan anggota kelompoknya.  
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Pembelajaran akan efektif apabila ada dari anggota kelompok yang tidak 

mengerti dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain 

bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atau menjelaskannya dengan baik. 

Siswa akan lebih semangat belajar, karena belajar pada temannya sendiri. Menurut 

Slavin dalam Huda (2013: 197) menyatakan bahwa TGT berhasil meningkatkan 

kemampuan-kemampuan dasar, pencapaian, interaksi positif antarsiswa, harga diri 

dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda. 

2.1.2.4.2 Langkah-langkah Pembelajaran TGT 

Penerapan pembelajaran dengan model TGT harus memperhatikan 

komponen-komponen utama yang ada dalam pembelajaran TGT. Shoimin (2014: 

204-5) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran TGT yaitu:  (1)Penyajian 

kelas, (2) belajar dalam kelompok, (3) permainan, (4) pertandingan, dan (5) 

penghargaan. 

Pelaksanaan pembelajaran model TGT pada awal pembelajaran, guru 

menyampaikan materi dalam penyajian kelas, biasanya dilakukan dengan 

pengajaran langsung dengan menggunakan ceramah. Kegiatan penyajian kelas 

dapat dilakukan dengan berbagai variasi media yang dapat digunakan. 

Pelaksanaan kegiatan penyajian kelas, mengharuskan siswa untuk benar-benar 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan 

membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game 

karena skor game akan menentukan skor kelompok.  

Guru mengelompokkan kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

kriteria kemampuan peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, 
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etnik, dan ras. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama 

teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota agar bekerja 

dengan baik dan optimal pada saat game. Pelaksanaan proses belajar kelompok 

ini, kegiatan siswa yaitu mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan 

jawaban, memeriksa dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika 

teman satu kelompok melakukan kesalahan.  

Permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi, 

dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian 

kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau permainan terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang 

menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini nantinya dikumpulkan untuk 

turnamen.  

Lomba dilakukan pada akhir kegiatan, pada turnamen atau lomba, guru 

membagi peserta didik ke dalam beberapa meja turnamen atau lomba. Tiga 

peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan  pada meja I, tiga peserta didik 

selanjutnya pada meja II dan seterusnya. Siswa mengambil kartu bernomor dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang 

menjawab benar akan mendapat skor. Jawaban siswa dievaluasi bersama-sama 

dan diberikan penilaian terhadap siswa dan skor penilaian untuk kelompok. 

Setelah turnamen berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang 

menang masing-masing kelompok mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor 

memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini dapat menyenangkan para peserta 

didik atas prestasi yang telah mereka perbuat. 
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2.1.2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TGT 

Menurut Shoimin (2014: 207−8) dalam pembelajaran TGT mempunyai 

kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 

(1) Kelebihan model pembelajaran TGT 

Pelaksanaan model pembelajaran Teams Games Tournament 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Beberapa kelebihan 

pembelajaran TGT yaitu: (1) Model TGT tidak hanya membuat peserta didik  

yang cerdas (berkemampuan) akademis tinggi lebih menonjol dalam 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi lebih rendah 

juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya; (2) 

Model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling 

menghargai sesama anggota kelompoknya; (3) Model pembelajaran ini, 

membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena 

dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada siswa 

atau kelompok terbaik; dan (4) Pembelajaran ini, membuat siswa menjadi 

lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan 

berupa turnamen. 

(2) Kekurangan dalam Model Pembelajaran TGT 

Selain mempunyai kelebihan, model TGT juga memiliki beberapa 

kekurangan yaitu: (1) Membutuhkan waktu yang lama; (2) Guru dituntut 

untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini; dan (3) 

Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. 
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Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba , dan guru 

harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga yang 

terendah. 

2.1.3 Pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Hal-hal yang dibahas dalam pembelajaran IPS yaitu hakikat mengajar di 

SD, hakikat ilmu pengetahuan sosial, pembelajaran IPS di SD, materi IPS SD 

kelas IV, dan pembelajaran materi teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi dengan model TGT. Pembahasan pada bagian ini merupakan 

penjelasan mengenai penerapan model TGT di kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. Paparannya sebagai berikut. 

2.1.3.1 Hakikat Mengajar di SD 

Hamalik (2011: 44-50) menyatakan mengajar adalah menyampaikan 

pengetahuan, mewariskan kebudayaan, memberikan bimbingan belajar kepada 

siswa dengan cara mengorganisasi lingkungan. Tujuan mengajar adalah 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa dengan tujuan mempersiapkan siswa 

menjadi warga negara yang baik. Menurut Rasyidi (1993) dalam Taufiq, Mikarsa, 

dan Prianto (2008: 1.7) pengertian Sekolah Dasar adalah “satuan atau unit 

lembaga sosial (social institution) yang diberi amanah atau tugas khusus (specific 

task) oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara 

sistematis”. yang ditempuh dalam waktu 6 tahun. Siswa SD umumnya berusia 6-

13 tahun. Lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan ke SMP atau sederajat. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengajar di SD 

adalah proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan yang diorganisasikan, 

sehingga tercipta kondisi belajar di lingkungan SD kepada siswa dengan tujuan 
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menciptakan warga negara yang baik. Mengajar di SD adalah tugas seorang guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, guru juga harus mengajarkan 

tata karma dan sopan santun bagi siswa 

2.1.3.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

“IPS merupakan program pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah yang salah satunya bertujuan untuk membekali siswa supaya nantinya 

mereka mampu menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan di 

masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak terduga” (Soewarso, 2013: 

2). Nasution (1975) dalam Soewarso (2013: 1) mendefinisikan “IPS adalah suatu 

program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya 

yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti: Geografi, Sejarah, 

Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik dan Psikologi Sosial”. 

Djahiri (1984) dalam Susanto (2013: 137) menyatakan “hakikat IPS adalah 

harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang baik dimana para 

anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh 

tanggung jawab, sehingga diciptakan nilai-nilai”. Dunfee dan Sagl (1966) dalam 

Soewarso (2013: 3) menyatakan “kajian IPS bukan hanya mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan manusia saja, 

melainkan juga tindakan-tindakan empatik yang melahirkan pengetahuan 

tersebut”. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 menyebutkan tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar mencakup :  
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(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, dan (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja 

sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat 

lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan IPS adalah program 

pendidikan yang mempunyai pokok permasalahan pada kajian tentang manusia 

dan dunia sekelilingnya. IPS memiliki tujuan sebagai pengetahuan, pengolahan 

informasi, pengamat nilai dan keyakinan, dan peran serta dalam kehidupan yang 

lebih baik.  

2.1.3.3 Pembelajaran IPS di SD 

Sadeli (1986) dalam Hidayati, Mujinem dan Senen (2008: 1.26) 

menyatakan “bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang 

terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan atau materi IPS 

diambil dari Ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam 

kotak disiplin ilmu”.  Menurut Susanto (2013: 138), “hakikat IPS di sekolah dasar 

memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi 

siswa sebagai warga negara sedini mungkin”. Kurikulum 2004 dalam Hidayati, 

Mujinem dan Senen  (2007: 1.24) untuk tingkat SD menyatakan Pengetahuan 

Sosial bertujuan untuk:  

(1) Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, 

ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis; 

(2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial (3) 

Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan; (4) Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan 
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berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara 

nasional maupun global. 

IPS mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang berbeda 

dengan bidang studi lainnya. Bagian ini menjelaskan mengenai karakteristik 

materi dan strategi IPS. Paparannya sebagai berikut.. 

2.1.3.3.1 Karakteristik Materi IPS  

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

masyarakat, dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi 

sumber materi IPS sekaligus juga menjadi laboratoriumnya, sehingga dalam 

pembelajaran IPS adalah hal-hal yang diajarkan sebenarnya sering dijumpai oleh 

siswa itu sendiri. Menurut Wahab (2009: 124−5) materi yang dibahas secara 

keseluruhan dalam pengajaran IPS berbentuk: (1) Konsep dan generalisasi, (2)  

tema dan topic, (3) masalah. 

Konsep dan generalisasi diperoleh dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti 

Goeografi, Ekonomi, Ilmu Politik dan Hukum, Sosiologi, dan Antropologi serta 

Sejarah dan Tata Negara. Beberapa konsep dapat diperoleh diantaranya: (1) 

Kebutuhan manusia tidak terbatas; (2) Ketersediaan sumber daya alam yang 

terbatas; (3) Mengolah dan memanfaatkan. 

Tema dan topik juga dapat diangkat dari buku-buku paket program studi 

ilmu-ilmu sosial atau buku teks ilmu-ilmu sosial. Tema bisa saja dibahas di sekitar 

tema pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Masalah dapat pula diangkat 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang ada yang dapat dijadikan pokok pembahasan 

dalam pengajaran IPS di sekolah. Hal ini sesuai dengan fungsi IPS yang berupaya 

yang menekankan pada proses pembuatan keputusan bagi siswa. 
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2.1.3.3.2 Karakteristik Strategi Penyampaian Pengajaran IPS  

Karakteristik strategi penyampaian IPS berbeda dengan mata pelajarn yang 

lain. Menurut Wahab (2012: 139) strategi dalam membelajarkan IPS harus 

mencakup keterampilan-keterampilan seperti: (1) Mengajar bagaimana 

memahami, (2) Mengajarkan sikap, minat dan nilai-nilai, (3) Mengajar bagaimana 

berpikir, (4) Membuat generalisasi, (5) Keterampilan menulis. Menurut 

Mukminan (1996) dalam Hidayati, Mujinem dan Senen  (2008: 1.27) menyatakan 

“strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada 

suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia.  

Hidayati, Mujinem dan Senen (2008: 1.27) menambahkan tipe kurikulum 

tersebut didasarkan pada permasalahan dengan lingkungan terdekat atau diri 

sendiri. Selanjutnya secara bertahap dalam lingkungan konsentrasi keluar dari 

lingkungan tersebut, dan kemudian mengembangkan kemampuannya untuk 

menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Hal tersebut sudah menandakan 

bahwa IPS adalah ilmu yang sangat luas untuk dipelajari. 

2.1.3.4 Materi IPS SD Kelas IV 

Materi pokok pembelajaran IPS kelas IV SD yang digunakan dalam 

pembelajaran yaitu: (1)Membaca dan Menggambar Peta Lingkungan Setempat; 

(2) Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam; (3) 

Persebaran Sumber Daya Alam di Lingkungan Setempat; (4) Menghargai 

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya; (5) Menghargai Peninggalan Sejarah; (6) 

Semangat Kepahlawanan dan Cinta Tanah Air; (7) Kegiatan Ekonomi dalam 



35 

 

 

 

Memanfaatkan Sumber Daya Alam, Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat; (8) 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi; dan (9) 

Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat. Penelitian ini difokuskan pada 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi karena 

berbagai pertimbangan waktu dan kesesuaian materi dengan model pembelajaran 

yang akan digunakan.  

Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi  

terdapat tiga bagian yang masing-masing berhubungan dengan teknologi, namun 

penelitian ini hanya membahas dua bagian, yaitu: (1) Materi Teknologi Produksi, 

dan (2) Materi Teknologi Komunikasi  

Kegiatan yang dilakukan untuk membuat barang-barang yang kita pakai 

itulah yang disebut kegiatan produksi. Ada dua macam teknologi produksi. Cara 

pertama disebut teknologi produksi modern. Teknologi produksi modern 

menggunakan mesin. Cara kedua disebut teknologi produksi sederhana atau 

tradisional. Alat-alat yang digunakan juga sederhana. Misalnya, golok, pisau, 

parut, panci, dan wajan;  

Teknologi Komunikasi berkaitan dengan telepon genggam atau telepon 

rumah. Kedua alat ini termasuk teknologi. Begitu juga halnya dengan televisi, 

tape recorder, internet, atau fax. Alat-alat komunikasi ini termasuk teknologi 

komunikasi. Materi teknologi komunikasi juga menjelaskan perkembangan 

teknologi komunikasi dari masa ke masa. 

Kedua materi tersebut mempunyai karakteristik yang sama yaitu adanya 

perkembangan dari tiap teknologi, baik dalam cara penggunaan, peralatan yang 
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digunakan, hingga  kelebihan dan kekurangan tiap teknologi tersebut. Materi yang 

diberikan membedakan perkembangan teknologi pada masa lalu dan masa kini 

ditambah materi yang akan dibahas terdapat di lingkungan sekitar siswa, sehingga 

lebih mudah dalam mempelajarinya.  

2.1.3.5 Pembelajaran Materi Teknologi Produksi dan Komunikasi dengan 

Model TGT 

Materi pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran TGT yaitu 

materi yang sesuai dengan fakta dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan dengan 

jawaban pasti. Ketika berkelompok antara satu dengan yang lain tidak mempunyai 

perbedaan dalam pemahaman materi yang dipelajari. Diharapkan antar siswa 

saling membantu kepada siswa yang lainnya. Mengacu pada pembelajaran IPS 

dengan materi yang banyak dan hafalan, serta diberikan oleh guru dalam bentuk 

pembelajaran yang monoton, sehingga menjadikan pembelajaran IPS kurang 

diminati oleh siswa. Hal tersebut menyebabkan pemahaman siswa tentang IPS 

kurang dan berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. 

Penggunaan model pembelajaran tipe TGT pada pembelajaran IPS    

materi mengenal Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi serta pengalaman menggunakannya, mengajak siswa tidak hanya 

duduk mendengarkan penjelasan guru secara penuh, akan tetapi memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi mengeluarkan ide-ide mereka dalam 

menyelesaikan soal diskusi yang diberikan guru, setelah itu mereka berkompetisi 

baik secara individu maupun kelompok dalam sebuah game berupa menjawab 

sejumlah pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. 
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Langkah–langkah pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

TGT dalam penelitian ini yaitu: (1) Presentasi kelas, (2) belajar kelompok, (3) 

permainan dan turnamen, dan (4) penghargaan. Guru mempresentasikan materi 

perkembangan teknologi produksi dan komunikasi pada masa lalu dan masa kini 

dengan cara memberikan gambaran kepada siswa bahwa pada zaman dahulu 

teknologi produksi belum secanggih sekarang, misalnya guru memberi contoh 

cara orang–orang zaman dulu memanen padi 

Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, anggota kelompok 

terdiri dari 4 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras 

yang berbeda. Setelah itu, guru memberikan penjelasan mengenai model 

pembelajaran TGT. Selanjutnya guru memberikan sejumlah pertanyaan berupa 

lembar kerja siswa (LKS) kemudian siswa mendiskusikan dan menyelesaikan 

pertanyaan-pertanyaan didalam kelompok masing-masing. Siswa mengerjakan 

dengan panduan buku paket, serta gambar-gambar yang telah disediakan. Guru 

membimbing siswa dalam diskusi kelompok materi tersebut. Apabila ada dari 

anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, maka 

anggota kelompok lain bertanggung jawab memberikan jawaban, atau 

mengerjakannya, sebelum mengajukan pertanyaan tersebut kepada guru. Setelah 

selesai berdiskusi, wakil dari masing-masing kelompok melaporkan hasil kerjanya 

ke depan kelas. Selanjutnya guru menilai hasil diskusi siswa. 

Permainan yang dilakukan dalam penelitian ini dimodifikasi berdasarkan 

keadaan dan kemampuan siswa. Banyaknya siswa kelas IV adalah 23 siswa. Hal 

ini memungkinkan bagi guru untuk membuat sebuah permainan dimana guru 
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bersama siswa bisa langsung mengawasi jalannya permainan. Permainan yang 

diterapakan sesuai dengan prinsip–prinsip dasar pembelajaran kooperatif yang 

menawarkan semacam penghargaan atau rekognisi untuk tim yang berhasil 

dengan baik, tiap siswa dikondisikan agar bertanggung jawab atas kinerja bagi 

timnya, dan sistem skor yang ditentukan dapat memberi kesempatan pada siswa 

dangan semua tingkat kinerja untuk berkontribusi secara berarti kepada skor tim. 

Permainan dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan waktu dan 

semua siswa sudah membacakan soal. Guru dapat mengamati secara langsung 

proses pemecahan masalah yang dilakukan pemain dan siswa dapat mengawasi 

kebenaran jawaban, waktu yang diberikan serta memberikan evaluasi jika 

permainan tidak berlangsung sesuai dengan yang dikehendaki. 

Hasil pertandingan selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya 

dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau 

melebihi kinerja sebelumnya. Poin ini selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk 

skor kelompok.Setelah itu guru memberikan penghargaan kepada kelompok dan 

juga individu yang terbaik prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu 

mendapat penghargaan. Penghargaan tim berupa sertifikat  penghargaan yang 

bertuliskan predikat tertentu. 

Materi Teknologi Produksi dan Komunikasi mempunyai contoh yang 

nyata dalam setiap pembahasan materinya. Pembelajaran dengan materi tersebut 

membuat siswa dapat memahami materi karena terdapat di sekitar lingkungan 

siswa. Materi Teknologi Komunikasi dalam perkembangannya dapat diamati 

dengan baik bahwa alat komunikasi tradisional berupa kentongan, surat dan 

lainnya mulai tergantikan oleh handphone, televisi dan lain-lain. 



39 

 

 

 

2.1.4 Performansi Guru 

Kegiatan pembelajaran dalam kelas akan berlangsung dengan baik 

bergantung pada apa yang dilakukan guru terhadap kelasnya. Performa atau 

kinerja guru menjadi sangat berpengaruh baik terhadap proses maupun hasil 

pembelajaran di kelas. Supardi (2013: 47) menyatakan bahwa “kinerja adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang disesuaikan 

dengan norma dan etika yang telah ditetapkan”. 

Performansi guru berkaitan dengan cara guru tersebut mengajar di dalam 

kelas yaitu penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan dasar mengajar serta 

sikap guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap siswanya. 

Sunhaji (2009: 118−26) menjelaskan keterampilan-keterampilan dasar mengajar 

meliputi: keterampilan membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memberi 

penguatan, bertanya, menggunakan variasi, mengelola kelas, membimbing diskusi 

kelompok kecil, dan mengajar perorangan. Paparannya sebagai berikut. 

(1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan ini bukan kegitan rutin yang dlakukan guru, melainkan 

kegiatan yang ada kaitannya langsung dengan penyamaian bahan pelajaran. 

Keterampilan membuka pelajaran yaitu usaha guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-

hal yang akan dipelajari. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran yaitu 

kegiatan untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran dengan maksud 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, dengan 

cara merangkum kembali materi yang disampaikan dan melakukan evaluasi  
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(2) Keterampilan Menjelaskan 

Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan 

dengan urutan yang sesuai merupakan ciri kegiatan menjelaskan. Komponen 

keterampilan menjelaskan yaitu merencanakan pelajaran dan penyajian. 

Dalam kegiatan menjelaskan perlu diperhatikan kejelasan, penggunaan 

contoh, pemberian tekanan, dan menggunakan balikan. 

(3) Keterampilan Memberi Penguatan 

Keterampilan ini sebagai upaya guru dalam merespon secara positif 

tingkah laku tertentu siswa, sehingga tidak terulang kembali. Secara positif 

dalam hal ini mengandung pengertian bukan menggunakan hukuman. 

Komponen keterampilan penguatan antara lain: penguatan verbal, gestur, 

dengan cara mendekati, dan dengan sentuhan. 

(4) Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan 

berpikir. Tujuan bertanya dalam pengajaran yaitu: (1) Merangsang 

kemampuan berpikir siswa; (2) Membantu siswa dalam belajar; (3) 

Mengarahkan siswa pada tingkat interaksi yang mandiri; dan (4) Membantu 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

(5) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Faktor kebosanan disebakan karena kegiatan pembelajaran dengan 

penyajian yang begitu-begitu saja. Untuk mengatasi hal tersebut guru harus 

melakukan variasi. Penggunaan variasi yaitu perbuatan guru untuk mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa antusias dan 

berperan aktif 
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(6) Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas yaitu penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan 

siswa belajar secara optimal. Keterampilan mengelola kelas patut dikuasai 

guru, karean dengan pengelolaan kelas yang baik akan tercipta kondisi 

pembelajaran yang baik pula. Ada dua jenis keterampilan mengelola kelas 

yaitu: keterampilan penciptaaan kondisi belajar dan pengembalian yang 

optimal 

(7) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi adalah percakapan antara dua orang atau lebih, dengan tujuan 

tertentu dan berlangsung secara teratur dan menghasilkan kesimpulan 

tertentu. Komponen-komponen keterampilan ini yaitu: (1) Pemusatan 

perhatian; (2) Memperjelas permasalahan; (3) Menganalisa pandangan siswa, 

(4) Meningkatkan partisipasi pemikiran siswa; (5) Menyebarkan kesempatan 

partisipasi secara merata; dan (6) Menutup diskusi. 

(8) Keterampilan Mengajar Perorangan 

Keterampilan ini merupakan keterampilan guru dalam mengajar 

terhadap siswa satu demi satu karena dalam satu kelas tidak ada siswa yang 

sama, sementara dalam mengajar klasikal, seorang guru memandang siswa 

secara rata-rata. Terdapat lima komponen keterampilan pengajaran 

perorangan, yaitu: (1) Merencanakan pengajaran, (2) Melaksanakan 

pengajaran, (3) Mengorganisasi pengajaran, (4) Keterampilan melaksanakan 

hubungan pribadi, dan (5) Membimbing siswa.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa performansi 

guru yaitu penguasaan seorang guru terhadap keterampilan dasar mengajar yang 

diterapkan di dalam kelasnya. Apabila guru semakin menguasai keterampilan 

dasar mengajar maka kualitas pembelajaran tersebut akan semakin baik pula. 

Peniingkatan performansi guru dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam kelasnya 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Siswa adalah aspek utama dalam sebuah pembelajaran. Menurut Siswoyo 

(2007: 92) “siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan”. Selain sebagai obyek 

utama, siswa juga menjadi bahan pertimbangan di saat menyusun, merencanakan, 

dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal ini berkaitan dengan tingkat 

psikologi maupun tingkat pengetahuan yang akan diperkenalkan, sehingga siswa 

mampu menyerap pembelajaran dengan baik 

Hidayati, Mujinem dan Senen  (2008: 1.29) menyatakan karakteristik yang 

dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelasnya yaitu:  

karakteristik pada masa kelas rendah SD (Kelas 1,2, dan 3) dan karakteristik pada 

masa kelas tinggi SD (Kelas 4,5, dan 6).  

Karakteristik siswa SD kelas rendah masih sangat mengutamakan 

kepentingan dirinya sendiri. Karakteristik tersebut meliputi:  (1) Ada hubungan 

kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah; (2) Suka memuji diri sendiri; 

(3) Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting. 

(4) Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang 

menguntungkan dirinya; (5) Suka meremehkan orang lain.  



43 

 

 

 

Karakteristik siswa SD kelas tinggi cukup berbeda dengan karakteristik 

siswa SD kelas rendah, karakteristik tersebut meliputi: (1) Perhatiannya tertuju 

pada kehidupan praktis sehari-hari; (2) Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis; (3) 

Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus; dan (4) Anak memandang nilai 

sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. 

Menurut Piaget (1950) dalam Susanto (2013: 77), usia siswa SD (7 – 12 

tahun) ada pada tahap operasional konkret. Tahap ini pola pikir anak mulai 

menunjukkan hubungan fakta-fakta riil yang diamati dengan pengalaman lampau. 

Anak belum memperhitungkan semua kemungkinan yang akan terjadi, anak 

mampu mengoperasionalkan logika, namun masih dalam bentuk benda kongkret.  

Pemahaman karakteristik siswa SD akan dapat membantu guru untuk 

menyusun berbagai perangkat pembelajaran yang sesuai kebutuhan yang dikemas 

secara menarik bagi siswa. Keaktifan atau pengalaman belajar yang di dapat akan 

berkesan, sehingga sangat bermanfaat dalam belajar. Pengalaman merupakan 

persiapan dalam kehidupan yang sebenarnya di masyarakat. 

Berdasarkan karakter siswa yang sudah dijelaskan, siswa kelas IV 

termasuk ke dalam kelompok siswa kelas tinggi yang sifat  perhatiannya tertuju 

pada kehidupan praktis sehari-hari. Hal ini sesuai dengan karakteristik materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi yang sesuai 

dengan lingkungan terdekat mereka. Sifat anak memandang nilai sebagai ukuran 

yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah sangat sesuai dengan 

penerapan model TGT. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya siswa 

akan bertanding dan berusaha mendapatkan skor untuk dirinya dan kelompoknya, 

sehingga pembelajaran materi teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 
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sangat sesuai dengan penerapan model TGT karena sesuai dengan karakter siswa 

kelas IV.  

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) pernah dilakukan oleh Iriastuti (2012) dari program studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini 

berjudul “Peningkatan Proses dan Hasil Belajar IPS Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) pada Siswa Kelas 

IV SD Muhammadiyah Suryowijayan Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012” 

dengan subyek penelitian sebanyak 13 siswa.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan proses dan hasil belajar IPS. Peningkatan 

tersebut dibuktikan dengan hasil tes pra tindakan ada 2 siswa atau 15 % yang 

mendapat nilai ≥ 70. Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I, ada 10 siswa 

atau 77% yang mendapat nilai ≥ 70. Hal tersebut dapat dilihat setelah dilakukan 

perbaikan dengan memberikan variasi model pembelajaran TGT di siklus II, 

model TGT dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, ditandai ada 12 siswa 

atau 92% yang mendapat nilai ≥ 70. Nilai rata-rata hasil tes siklus I sebesar 80,  

meningkat pada siklus II sebesar 85. 

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh dua orang lainnya yaitu 

penelitian Pusparini (2011) mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika 
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Universitas Islam Sunan Kalijaga. Judul penelitian tersebut yaitu, ”Efektivitas 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP Kelas VIII”. Peneliti kedua, Rohman 

(2013) dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. 

Judul penelitian yaitu, “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Teams Games Tournament dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas VC 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dua orang tersebut didapatkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT 

lebih efektif dan meningkatkan nilai siswa secara klasikal.  

Penelitian lain yang menerapkan model TGT dalam penelitian berupa 

jurnal ilmiah nasional yaitu: 

(1) Minarsih dan Susanti (2012) dari Jurusan Pendidikan Matematika Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan tujuan mengukur efektivitas model TGT dan NHT 

terhadap hasil belajar matematika. Penelitian tersebut berjudul “Efektivitas 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dan 

Numbered Heads Together (NHT) terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Siswa”. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi 5% dapat 

disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) lebih efektif. Hal tersebut ditinjau dari prestasi belajar matematika 

siswa pada materi pemfaktoran bentuk aljabar; 

(2) Buwono, Julaiha dan Genjik (2012) dari jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Tanjungpura dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan model 
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TGT terhadap hasil belajar.. Penelitian tersebut berjudul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap Hasil Belajar 

Siswa”. Berdasarkan hasil penelitian penerapan model TGT memberikan 

sumbangan 5,96% terhadap hasil belajar siswa;  

(3) Pranata, Rosana, dan Wibowo (2012) dari jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dengan tujuan 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan penerapan model 

TGT. Penelitian ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Teams-Games-Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Motivasi dan 

Hasil Belajar”. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui adanya 

kenaikan persentase motivasi belajar menjadi 94% dengan kriteria tinggi dan 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya 

nilai rata-rata post-test dan peningkatan nilai Gain menjadi 0,61 dengan 

kriteria sedang dan memberikan efek sebesar 1,8 termasuk dalam kategori 

tinggi. 

(4) Putra, Achmad, dan Marpaung (2013) dari Universitas Lampung dengan 

tujuan mengukur pengaruh model TGT terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

terhadap Hasil Belajar Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Rata-rata pre test yaitu 37,54. 

meningkat menjadi rata-rata post test yaitu 88,26 dengan N-gain sebesar 
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82,37. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 

aktivitas belajar sebesar 78,40 %; 

(5) Rusmawati, Candiasa, dan Kirna (2013) dari Program Studi Teknologi 

Pembelajaran Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan tujuan 

mengukur pengaruh model TGT terhadap prestasi dan motivasi. Penelitian 

tersebut berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif TGT terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Motivasi Berprestasi Siswa” 

Berdasarkan  hasil penelitian ini dapat disimpulkan model pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Perbedaan prestasi 

belajar yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan model 

pembelajaran kooperatif TGT lebih unggul daripada model pembelajaran 

langsung;  

(6) Wahyuni, Warsiti dan Joharman (2013) dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Sebelas Maret dengan tujuan penerapan model TGT 

untuk meningkatkan pembelajaran IPA . Penelitian tersebut berjudul 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe TGT dalam Peningkatan Pembelajaran 

IPA”. Hasil penelitian menyimpulkan penerapan model kooperatif tipe TGT 

dapat meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa;  

(7) Wiratama, Palupiningdyah, dan Pramusinto(2013) dari jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan tujuan penerapan model TGT 

untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu. Penelitian 

tersebut berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa melalui 
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Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament pada Mata 

Pelajaran IPS Terpadu” Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil 

belajar setelah menggunakan metode pembelajaran TGT. Rata-rata hasil 

belajar pada siklus I sebesar 79,18 % dengan ketuntasan klasikalnya sebesar 

77,78%. Kemudian rata-rata hasil belajar pada siklus II yakni sebesar 83,04% 

dengan ketuntasan klasikalnya sebesar 88,89%.; dan  

(8) Mulkiah, Caswita dan Djalil (2013) dari jurusan Pendidikan Matematika 

Universitas Lampung dengan tujuan peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dengan penerapan model TGT. Penelitian tersebut berjudul “Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT untuk Meningkatkan Aktivitas dan 

Prestasi Belajar Matematika”. Berdasarkan hasil analisis data penelitian 

mengalami peningkatan. Kesimpulanya penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

matematika siswa 

Penelitian lainnya yang menerapkan penggunaan model TGT yaitu 

Michael (2011) dari Sekolah Ilmu Sosial, Pendidikan Bahasa dan Perkembangan 

Anak Usia Dini, Fakultas Pendidikan, Universitas Free State, Bloemfontein, 

Afrika Selatan. Penelitian tersebut berjudul “The Effects of Teams-Games-

Tournaments on Achievement, Retention, and Attitudes of Economics Education 

Students”. Berdasarkan hasil penelitian hasil belajar dari kelompok belajar TGT 

memeroleh nilai 52.99, sedangkan untuk kelompok kontrol sebesar 50.13. 

Pembelajaran menggunakan model TGT lebih baik untuk mata pelajaran 

ekonomi. 
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Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah internasional lainya yaitu oleh 

Awofala, Fatade dan Ola-Oluwa (2012) secara berturut-turut dari Departemen 

Ilmu dan Teknologi Pendidikan Fakultas Pendidikan, Universitas Lagos, Lagos, 

Nigeria, Departemen Matematika Ta Solarin Universitas Pendidikan, Ijagun, 

Ogun, dan Nigeria dan Departemen Matematika Emmanuel Alayande College of 

Education, Kampus Lanlate, Oyo, Nigeria. Penelitian tersebut berjudul 

“Achievement in Cooperative versus Individualistic Goal-Structured Junior 

SecondarySchool Mathematics Classrooms in Nigeria”. Hasil Penelitian 

menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar matematika antara 

pembelajaran kooperatif dan individual. Pembelajaran kooperatif juga membuat 

siswa lebih menguasai materi dan aplikasi terhadap materi matematika. 

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan tersebut, dapat menunjukkan 

dalam penggunaan Model  Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPS. Hal tersebut berpengaruh 

pada hasil belajar siswa. Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan landasan-

landasan peneliti dalam penyusunan pemecahan masalah yang ada pada 

pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Penjelasan dalam latar belakang memperlihatkan permasalahan yang 

muncul yaitu sebagian besar siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran IPS. 

Interaksi yang dilakukan antara guru dengan siswa juga kurang. Kurangnya 
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keterlibatan siswa secara langsung dalam pembelajaran serta dilihat dari hasil 

ulangan harian menunjukkan masih banyak siswa yang hasil belajarnya masih 

kurang memuaskan, karena tidak mencapai KKM. 

Guru harus melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Peneliti memberikan saran untuk melakukan inovasi dalam 

pembelajaran, salah satunya model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) yaitu suatu model pembelajaran yang mampu memberikan semangat dan 

motivasi tersendiri bagi siswa. Model pembelajaran ini akan mengaktifkan siswa 

karena adanya kesempatan untuk mengajukan pendapatnya. 

Alasan peneliti menggunakan model TGT yaitu siswa akan berusaha 

mendapatkan poin tersendiri untuk kelompoknya, untuk memenangkan 

permainan. Adanya permainan yang akan melibatkan seluruh siswa untuk berpikir 

kritis menyelesaikan permasalahan dengan cara bersaing dengan yang lainnya, 

sehingga seluruh siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Persaingan 

tersebut, mengakibatkan daya emosional siswa untuk menemukan pengetahuan 

baru dan dapat mempermudah daya ingat. Suatu pemahaman yang ditemukan 

sendiri akan bermakna bagi diri siswa.  

Siswa akan mempunyai motivasi tersendiri untuk belajar, diharapkan hasil 

belajar siswa meningkat, di dukung dengan adanya sebuah penghargaan dari guru 

untuk kelompok pemenang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan penerapan 

model TGT akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Meningkatnya 

motivasi siswa untuk belajar menyebabkan hasil belajar siswa juga meningkat. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir  

Berdasarkan bagan tersebut, dapat disimpulkan dari kerangka berpikir 

dalam penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam performansi guru, aktivitas dan hasil belajar IPS di 

kelas IV SD Negeri Dondong 01.  

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan dapat diajukan suatu 

hipotesis sebagai berikut. “Penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran IPS pada siswa Kelas IV SD Negeri 

Dondong 01 Kabupaten Cilacap pada performansi guru, aktivitas dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pembahasan metode penelitian akan menjabarkan mengenai desain, 

subjek, tempat dan waktu penelitian, faktor yang diteliti, prosedur tindakan kelas, 

siklus penelitian, data, dan cara pengumpulan data. Paparan pada pembahasan ini 

akan membahas mengenai tata cara untuk melakukan penelitian. Paparannya 

sebagai berikut. 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan desain penelitian  

tindakan kelas (PTK) yang merupakan penelitian yang dilakukan guru di kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat (Aqib dkk, 2011: 3). Menurut Kunandar 

(2009: 46), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah sebuah bentuk kegiatan 

refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi 

kependidikan. Penelitian tindakan kelas digunakan untuk memperbaiki 

rasionalitas dan keadilan tentang: (1) Praktik-praktik kependidikan mereka (2) 

Pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, dan (3) Situasi dimana 

praktik-praktik tersebut dilaksanakan. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan bentuk penelitian 

tindakan kelas (PTK) kolaboratif. Trianto (2011: 39) mengemukakan “penelitian 

tindakan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu guru, kepala sekolah, dosen LPTK, 
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dan orang lain yang terlibat menjadi satu tim secara serentak melakukan 

penelitian. Tujuan pelaksanaan PTK, yaitu: (1) Meningkatkan praktik 

pembelajaran; (2) Menyumbang pada perkembangan teori, dan (3) Meningkatkan 

karir guru”.  

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti yaitu siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap pada tahun pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa 

sebanyak 23 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 9 perempuan. Karakteristik 

siswa kelas IV tersebut yaitu kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Faktor yang diteliti meliputi performansi guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri Dondong 

01 Jalan Pemuda Nomor 27 Desa Dondong Kecamatan Kesugihan Kabupaten 

Cilacap mulai tanggal 7 Januari 2015 sampai 18 April 2015. 

3.4 Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini yakni pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar pada materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, dan Komunikasi pada siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. 
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3.5 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif 

Penelitian yang dilakukan menggunakan prosedur yang digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu: (1) Perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

pengamatan, (4) refleksi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

tinadakan kelas kolaboratif. Penelitian yang dilakukan peneliti berkolaborasi 

dengan guru kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. Paparannya 

sebagai berikut. 

3.5.1 Perencanaan (Planning) 

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah PTK kolaboratif, 

sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini dirancang dan dilaksanakan oleh tim. 

Tim pelaksana PTK kolaboratif terdiri dari peneliti, guru kelas IV sebagai guru 

mitra, dan Kepala Sekolah sebagai pengamat. Kegiatan rancangan penelitian yang 

dilakukan yaitu peneliti datang ke kelas melakukan observasi, sehingga 

menemukan masalah dalam pembelajaran. Peneliti dan guru mitra berdiskusi 

untuk mendiagnosis penyebab masalah yang terjadi di kelas. Menurut Saminanto 

(2010: 7) prosedur pelaksanaan PTK kolaboratif pada tahap perencanaan adalah 

“peneliti membuat perencanaan penelitian yang kemudian ditunjukkan dan 

didiskusikan dengan guru untuk mendapatkan masukan”.  

Pelaksanaan PTK kolaboratif ini, penulis membuat perencanaan penelitian 

yang kemudian ditunjukkan serta didiskusikan dengan guru mitra untuk 

mendapatkan masukan. Penyusunan rancangan tindakan penelitian yang 

dilaksanakan berdasarkan pada identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan 
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masalah, dan alternatif pemecahan masalah. Identifikasi masalah diperoleh ketika 

peneliti melakukan observasi secara langsung aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran IPS sedang berlangsung di dalam kelas. Kemudian dilanjutkan 

dengan menganalisis hasil belajar siswa mata pelajaran IPS materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi. Penulis juga melakukan 

wawancara dengan guru kelas IV Bapak Yudi, A.Ma.Pd., sekaligus yang 

melakukan tindakan sebagai guru mitra penelitian PTK kolaboratif.  

Penelitian disusun berdasarkan langkah-langkah model pembelajaran TGT. 

Pelaksanaan tahap perencanaan ini, peneliti bersama guru mitra berkolaborasi 

dalam merancang tindakan yang akan dilakukan selama pelaksanaan PTK 

kolaboratif meliputi: membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan 

materi ajar, media pembelajaran dan sarana prasana yang mendukung proses 

pembelajaran, menyusun instrumen penelitian berupa soal pre-test, soal tes 

formatif, membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa, serta lembar 

observasi performansi guru yang terdiri dari lembar observasi rencana 

pelaksanaan pembelajaran (APKG I) dan lembar observasi pelaksanaan 

pembelajaran (APKG II).  

Menurut Yonny, dkk. (2010: 56) pada tahap ini peneliti merancang 

tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu meliputi: 

(1) Prasurvei dan pengamatan mengenai kondisi sekolah,  kelas,  siswa, sarana 

dan prasarana yang mendukung pembelajaran dan metode yang digunakan. 

Saminanto (2010: 7) menyatakan “peneliti bersama guru berdiskusi untuk 

menggali permasalahan yang ada dalam pembelajaran”. 
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(2) Merumuskan tujuan pembelajaran, menurut Saminanto (2010: 7), “peneliti 

dianggap sebagai ahli menawarkan solusi dari permasalahan pembelajaran”. 

Hal tersebut seperti untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dengan 

penerapan model Teams Games Tournament (TGT) 

(3) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Saminanto 

(2010: 7) menyatakan “peneliti membuat perencanaan penelitian, yang 

kemudian ditunjukkan dan didiskusikan dengan guru untuk mendapatkan 

masukkan”. 

(4) Membuat rancangan instrumen 

(5) Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa 

3.5.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan proses penerapan rancangan yang telah 

dibuat selama proses perencanaan. Pelaksanaan tahap tindakan, yaitu peneliti dan 

guru mitra berkolaborasi menerapkan tindakan sesuai dengan apa yang telah 

dirumuskan, yaitu kegiatan dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Selama proses tindakan, penulis dan guru mitra menerapkan model pembelajaran 

TGT pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi. Peneliti dan guru mitra menyiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa, 

dan lembar observasi performansi guru untuk diserahkan kepada pengamat. 

Dilanjutkan dengan guru mitra melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

strategi pembelajaran TGT.  
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Pelaksanaan tindakan PTK kolaboratif menggunakan model pembelajaran 

TGT, guru mitra menjelaskan materi tentang Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi. Siswa menyimak dan memperhatikan dengan 

seksama pada tahap penyajian. Kemudian guru mitra membagi siswa dalam 

beberapa kelompok belajar yang terdiri atas 3-5 siswa untuk melakukan proses 

diskusi. Ketika sudah melaksanakan proses diskusi, guru membimbing kelompok 

dan memberikan motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan.  

Proses diskusi dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah model 

pembelajaran TGT. Kegiatan turnamen dilakukan setelah kegiatan diskusi 

dilakukan dengan pembagian kelompok kembali dengan kelompok meja 

turnamen. Selanjutnya guru mitra memberikan tes tertulis untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan.  

3.5.3 Pengamatan (Observing) 

Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. 

Kegiatan pengamatan atau observasi dilakukan selama proses pelaksanaan 

tindakan berlangsung, pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh penulis dan guru 

mitra. Penulis dan guru mitra wajib mengamati segala sesuatu yang terjadi selama 

tindakan berlangsung melalui penerapan model pembelajaran TGT. Observasi 

adalah seluruh proses tindakan terkait, pengaruhnya (yang disengaja dan tidak 

disengaja), keadaan dan kendala tindakan direncanakan dan pengaruhnya, serta 

persoalan lain yang timbul dalam konteks terkait (Kunandar, 2009: 73). Observasi 

terhadap performansi guru mitra dilakukan pengamat yaitu Ibu Siti Paryati S. Pd. 
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Data-data yang diperoleh dari kegiatan observasi ini akan digunakan sebagai 

bahan refleksi untuk rencana perbaikan pada siklus selanjutnya.. 

3.5.4 Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis selama pelajaran berlangsung. 

Peneliti melakukan pengamatan secara sistematis terhadap kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Monitoring dilakukan terhadap 

keaktifan siswa dalam pembelajaran dan hasil pekerjaan siswa (Yonny, dkk. 2010: 

57). Saminanto (2010: 7) mengatakan “guru melaksanakan perbaikan 

pembelajaran dan peneliti sebagai kolaborator”. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

guru dan peneliti secara bersama melakukan refleksi untuk melaksanakan 

perbaikan-perbaikan berdasarkan kekurangan-kekurangan pada perencanaan 

siklus selanjutnya. 

3.6 Siklus Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dalam 1 siklus dilakukan 1 

pertemuan dan di akhir pertemuan pada tiap siklus dilaksanakan tes formatif. 

Setiap pertemuan yang dilakukan membutuhkan waktu 3x 35 menit, sehingga 

keseluruhan penelitian membutuhkan waktu 6 x 35 menit. Tahapan dalam siklus 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Paparannya sebagai 

berikut. 

3.6.1 Siklus I 

Pelaksanaan siklus I pada hari senin, 30 Maret 2015. Kegiatan 

pembelajaran dimulai pukul 08.00 hingga pukul 10.15 WIB. Tahapan dalam 

pelaksanaan siklus I, yaitu: 
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3.6.1.1 Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus I meliputi: (1) Tim peneliti melakukan analisis 

kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan pada 

siswa dengan cara mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah; (2) Merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran sesuai indikator pada pelaksanaan siklus I; (3) Merancang alat 

peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa; (4) Menyusun lembar 

pengamatan hasil belajar siswa; dan (5) Menyusun tes formatif  

3.6.1.2 Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan siklus I peneliti dan guru 

berkolaborasi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap tindakan meliputi: (1) Menyiapkan rencana 

pembelajaran; (2) Menyiapkan alat peraga, bahan dan lembar kegiatan siswa; (3) 

Menyiapkan lembar aktivitas siswa dan performansi guru untuk pengamat 

mengamati proses pembelajaran; (4) Melakukan pre test; (5) Penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) sesuai dengan tahap-tahapnya; 

dan (6) Siswa mengerjakan tes formatif I pada akhir pertemuan siklus I. 

3.6.1.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru. Kegiatan pengamatan dilakukan selama 

proses pelaksanaan tindakan berlangsung, pelaksanaan pengamatan dilakukan 

oleh guru mitra. Guru mitra mengamati segala sesuatu yang terjadi selama 
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tindakan berlangsung melalui penerapan model pembelajaran TGT. Pengamatan 

aktivitas belajar siswa dilakukan oleh guru kelas IV karena lebih hafal terhadap 

siswa di dalam kelas. Keaktifan siswa yang diamati dalam proses kegiatan 

pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Pengamatan terhadap 

performansi guru dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. Pengamatan dilakukan untuk menilai proses pembelajaran 

yang dilakukan guru dari awal hingga akhir pembelajaran yang meliputi 

penguasaan materi dan pengelolaan kelas. 

3.6.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis perencanaan, 

pelaksanaan, observasi yang dilakukan pada siklus I. Refleksi merupakan langkah 

dalam melakukan pengamatan berupa Performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar. Hasil belajar siswa meliputi rata-rata nilai kelas IV, banyaknya siswa yang 

tuntas belajar, dan persentase tuntas belajar klasikal. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, 

kemudian guru kelas merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan 

tindakan berikutnya yaitu siklus II. 

3.6.2 Siklus II 

Pelaksanaan siklus II pada hari Senin, 6 April 2015. Pembelajaran pada 

siklus II dimulai pukul 07.30 hingga 09.45 WIB. Tahapan pada siklus II 

dipaparkan sebagai berikut. 

3.6.2.1 Perencanaan  

Tahap perencanaan pada siklus II pada penerapan model TGT berdasarkan 

hasil refleksi dari siklus I. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus 
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II meliputi: (1) Merancang kegiatan pembelajaran sesuai hasil refleksi; (2) 

Merancang alat peraga, bahan dan lembar kegiatan siswa; (3) Menyusun lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru; dan (4) Menyusun tes 

formatif II 

3.6.2.2 Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan siklus II penulis berkolaborasi 

dengan guru kelas melakukan: (1) Menyiapkan rencana pembelajaran; (2) 

Menyiapkan alat peraga, bahan dan lembar kegiatan siswa; (3) Menyiapkan 

lembar aktivitas siswa dan performansi guru untuk pengamat mengamati proses 

pembelajaran; (4) Penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) sesuai dengan tahap-tahapnya (5) Siswa mengerjakan tes formatif II 

3.6.2.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegiatan pengamatan difokuskan 

pada Performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Pengamatan terhadap 

performansi guru dilakukan oleh kepala sekolah. Pengamatan performansi guru 

dilakukan pada saat proses pembelajaran yang dilakukan guru dari awal hingga 

akhir pembelajaran yang meliputi penguasaan materi dan pengelolaan kelas. 

Aktivitas belajar siswa diamati oleh guru kelas IV. Pengamatan keaktifan siswa 

dalam proses kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran.  

3.6.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis perencanaan, 

pelaksanaan, observasi yang dilakukan pada siklus II. Kegiatan ini  dilakukan 
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untuk mengetahui pencapaian hasil belajar dan mengetahui kelebihan dan 

kekurangan proses belajar mengajar yang diamati pada siklus II. 

3.7 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Pembahasan mengenai data dan cara pengumpulan data akan menguraikan 

tentang sumber data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Paparannya 

sebagai berikut. 

3.7.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa, guru dan dokumen. Data 

berasal dari siswa berupa aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran  dan 

hasil tes awal dan formatif siswa  Data yang berasal dari guru yaitu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan hasil pengamatan terhadap performansi 

guru oleh observer. Dokumen digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) LKS, 

(2) daftar nama siswa kelas IV SD Negeri Dondong 01, (3) daftar kelompok 

siswa, (4) daftar nilai siswa semester II tahun pembelajaran 2013/2014, dan (5) 

Hasil pengamatan.  

3.7.2 Jenis Data  

Data yang diperoleh yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil tes formatif pada siklus I dan siklus II. 

Data hasil penelitian ini mencakup 3 ranah hasil belajar yaitu ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data kualitatif 

yang diangkakan/scoring (Sugiyono, 2013: 6). Mengenai aktivitas siswa pada 
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proses pembelajaran dan performansi guru pada lembar pengamatan pada siklus I 

dan II 

3.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik baik 

melalaui tes maupun non tes. Penggunaan teknik tergantung pada data yang 

diambil. Paparannya sebagai berikut. 

3.7.3.1 Tes 

Tes dalam penelitian ini terdiri dari tes formatif, pre test dan post test. 

Pelaksanaan tes formatif dilakukan pada setiap akhir pertemuan sedangkan 

penelitian terdiri dari dua siklus dimana tiap siklus dilakukan dalam satu 

pertemuan sehingga dilakukan dua kali tes formatif dengan rincian tes formatif 

siklus I dan tes tes formatif siklus II. Pre test dilakukan sebelum pembelajaran 

atau tahap pelaksanaan pada siklus I.  

3.7.3.2 Non Tes 

Pelaksanaan teknik non tes dalam penelitian ini menggunakan tiga macam 

teknik yaitu: (1) Observasi. (2) dokumen, dan (3) wawancara. Observasi sebagai 

alat evaluasi digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya 

suatu kegiatan yang diamati. Pelaksanaan observasi terhadap guru dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung oleh Kepala Sekolah sebagai pengamat. 

Aspek yang diamati dalam penilaian performansi guru meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran.  

Pelaksanaan observasi terhadap siswa dilakukan oleh guru mitra pada saat 

pembelajaran berlangsung.Pengamatan pada siswa dilakukan untuk menilai 
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keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara individu maupun 

berkelompok. Aspek yang diamati dalam dalam penilaian aktivitas belajar siswa 

yaitu: (1) Keantuasiasan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran; (2) Kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru; (3) Kemampuan siswa 

bekerjasama dalam kelompok; (4) Keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat dalam pembelajaran; (5) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan 

hasil kerjanya; dan (6) Keaktifan siswadalam kegiatan akhir pelajaran. 

Penggunaan teknik dokumen penelitian yang dilakukan meliputi hasil tes 

awal, hasil tes formatif, dan lembar pengamatan aktifitas belajar siswa dan 

performansi guru. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data melalui 

jalan wawancara langsung. Wawancara ini ditujukan kepada kepala sekolah atau 

teman sejawat guru sebagai pengamat, guru kelas IV, serta beberapa siswa untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif  tipe Teams Games Tournament. 

3.7.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data 

berupa soal tes, lembar observasi, dokumentasi, pedoman wawancara, skala Likert 

dan rubrik. Setiap instrumen dibuat berdasarkan data yang dibutuhkan. 

Paparannya sebagai berikut. 

3.7.4.1 Soal Tes 

 Soal tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dari ranah 

kognitif yang berupa tes awal.dan tes formatif. Instrumen tes disusun dengan 

mengacu pada kisi-kisi soal yang telah peneliti buat sebelumnya. Bentuk soal 

pada penilaian kognitif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pilihan ganda 
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sebanyak 10 soal dengan 4 alternatif jawaban. Masing-masing jawaban benar 

diberi bobot 1, sehingga jika siswa menjawab benar seluruh soal akan 

mendapatkan bobot maksimal 10. Perhitungan untuk menentukan nilai siswa, 

digunakan rumus:  
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
× 100 

 (BSNP, 2007: 25) 

Soal yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada lampiran 31 dan 

lampiran 43. Instrumen tes harus memenuhi syarat-syarat sebagai instrumen 

penelitian, yaitu validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda. Paparannya 

sebagai berikut. 

3.7.4.1.1 Validitas Soal 

Menurut Sudijono (2009: 182), “validitas item dari suatu tes adalah 

ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item dalam mengukur apa yang 

seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Sudijono (2009: 163) menyatakan 

penganalisisan terhadap tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

menggunakan logika, dan dilakukan dengan mendasarkan diri kepada kenyataan 

empiris, Paparannya sebagai berikut. 

(1) Validitas Logis (Logical Validity). Menurut Sudijono (2009: 164), “validitas 

logis adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, validitas 

yang diperoleh dengan berpikir secara logis”. Pengujian validitas logis 

dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kriteria 

dan kisi-kisi soal yang telah dibuat berdasarkan silabus oleh penilai ahli. 

Pengujian validitas logis dilakukan oleh dua penilai ahli. Penilai ahli 1 yaitu 

dosen pembimbing, yaitu Drs. Akhmad Junaedi, M. Pd. dan penilai ahli 2 
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guru kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap, yaitu Yudi, 

A.Ma.Pd. Hasil penelaahan logis dapat dibaca pada lampiran 11 dan 12 

(2) Validitas Empiris (Empirical Validity). Berdasarkan pendapat Sudijono 

(2009: 167), “validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan 

pada hasil analisis yang bersifat empirik”. Pengujian lebih lanjutnya yaitu 

dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan 

kriteria. Arikunto (2013: 85) menjelaskan untuk mengetahui nilai 

kesejajaran instrumen tes dengan kriterianya, dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment yang ditemukan oleh Pearson. Soal yang 

dibutuhkan untuk penelitian yaitu 20 soal. Syarat untuk kepentingan uji 

coba agar syarat validitas dan reliabilitas terpenuhi, soal dibuat secara 

paralel juga setara, baik cakupan materi maupun tingkat kesukarannya. Hal 

ini bertujuan agar syarat-syarat soal tes sebagai instrumen penelitian 

terpenuhi. 

Instrumen diujicobakan kepada responden yang bukan responden 

sesungguhnya. Langkah ini bisa disebut dengan uji coba instrumen. Uji 

coba ini akan dilaksanakan kepada responden kelas IV SD Negeri 

Kemandungan 03 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dengan alasan siswa 

kelas IV SD Kemandungan 03 usianya relatif sama dengan siswa di SD 

Dondong 01 dan belum diajarkan materi tersebut dan kemampuannya relatif 

sama. Langkah berikutnya peneliti mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisis guna mengetahui validitas item soal menggunakan rumus 

Bivariete Pearson. Penghitungan dapat dilakukan dengan bantuan program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) 20. Cara untuk menghitung 
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validitas dalam SPSS 20 menggunakan menu analyze – correlate – 

bivariate. 

Ketentuan pengambilan keputusan dengan menggunakan batasan rtabel 

dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Jika nilai korelasi lebih dari 

batasan yang ditentukan (rhitung > rtabel) maka instrumen dinyatakan valid. Jika 

nilai korelasi kurang dari batasan yang ditentukan (rhitung < rtabel) maka 

instrumen dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2013: 20). Hasil uji coba soal 

terhadap validitas soal dapat dibaca pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Soal Pilihan Ganda

No. 
Pearson  

Correlation 
Kategori 

1 .462 Valid 

2 .296 Tidak Valid 

3 .
a Tidak Valid 

4 .414 Valid 

5 .414 Valid 

6 .438 Valid 

7 .399 Valid 

8 .425 Valid 

9 .399 Valid 

10 .113 Tidak Valid 

11 .456 Valid 

12 .583 Valid 

13 .452 Valid 

14 .
a Tidak Valid 

15 .397 Valid 

16 .432 Valid 

17 .011 Tidak Valid 

18 .421 Valid 

19 .661 Valid 

20 .482 Valid 

No. 
Pearson  

Correlation 
Kategori 

21 .525 Valid 

22 .443 Valid 

23 .433 Valid 

24 .277 Tidak Valid 

25 .205 Tidak Valid 

26 .265 TIdak Valid 

27 .255 Tidak Valid 

28 .179 Tidak Valid 

29 -.156 Tidak Valid 

30 .456 Valid 

31 .444 Valid 

32 .035 Tidak Valid 

33 .410 Valid 

34 .434 Valid 

35 .515 Valid 

36 .686 Valid 

37 .502 Valid 

38 .169 Tidak Valid 

39 .817 Valid 

40 .239 Tidak Valid 
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Berdasarkan hasil penghitungan validitas menggunakan bantuan 

program SPSS 20, diperoleh item atau soal yang valid sebanyak 26 butir 

soal. Soal yang dinyatakan valid yaitu soal nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30,31, 33, 34, 35, 36, 37, dan 39. 

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, soal yang valid sudah memenuhi 

semua indikator . Rekapitulasi data validitas, taraf kesukaran, dan daya beda 

soal dapat dibaca pada lampiran 15. 

3.7.4.1.2 Reliabilitas Tes 

Menurut Arikunto (2013: 100), reliabilitas adalah keajegan atau 

konsistensi dari sebuah instrumen. Suatu tes memiliki reliabilitas tinggi apabila 

ketika tes tersebut diujikan kembali akan mempunyai hasil yang sama atau 

konsisten. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan pada kelas IV SD Negeri 

Kemandungan 03 dengan tujuan untuk mengukur konsistensi instrumen 

penelitian. Pengujian reliabilitas dengan menerapkan cronbach's alpha pada 

program SPSS versi 20. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 96) 

“reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

diatas 0,8 adalah baik”. Hasil penghitungan reliabilitas instrumen hasil belajar 

dapat dibaca pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Reliabilitas Soal Uji Coba 

Cronbach's Alpha N of Items 

,876 26 

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha  

yaitu sebesar 0,876 lebih besar dari 0,6. Disimpulkan bahwa instrumen soal uji 
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coba reliabel. Berdasarkan penghitungan reliabilitas menghasilkan nilai lebih dari 

0,8 maka termasuk kategori baik. 

3.7.4.1.3 Taraf Kesukaran  

Witherington (1967) dalam Sudijono (2009: 371) menjelaskan bahwa 

angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesulitan item dikenal 

dengan istilah angka indeks kesukaran item. Sudijono(2009: 371) menambahkan 

dalam dunia evaluasi hasil belajar umumnya dilambangkan dengan huruf P yang 

besarnya 0,00 sampai dengan 1,0. Berdasarkan rumus yang dikemukakan Du Bois 

dalam Sudijono (2009: 372), nilai P didapatkan dari rumus berikut. 

    

Keterangan: 

P = indeks kesukaran  

 B   = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS =  jumlah seluruh siswa peserta tes  

Kriteria yang digunakan yaitu makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut, begitu pula sebaliknya. Kriteria indeks kesulitan soal itu dapat 

dibaca pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kategori Indeks Taraf Kesukaran. 

Rentang Indeks Kategori 

0-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah 
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(Arikunto, 2013: 225) 

  Penghitungan dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2007. 

Penghitungan menghasilkan 5 soal dengan kategori mudah, 19 soal dengan 

kategori sedang, dan 2 soal dengan kategori sukar. Hasil perhitungan terhadap 

taraf kesukaran terdapat ada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran 

Kategor

i 
Nomor Soal ∑ 

 Sukar  4, 34 2 

Sedang 
1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 35, 

36, 37, 39 
19 

Mudah  6, 8, 13, 20, 33 5 

Jumlah 26 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai komposisi yang 

dibaca berdasarkan tingkat kesukarannya yaitu 1 soal sukar, 7 soal sedang dan 2 

soal mudah dengan jumlah 10 soal pada setiap siklusnya. Soal yang dipilih 

sebanyak 20 soal dan memenuhi semua indikator soal yang dibuat peneliti 

sebelumnya. 

3.7.4.1.4 Daya Pembeda  

Sudijono (2009: 385) menjelaskan bahwa daya pembeda item adalah 

kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat membedakan 

(mendiskriminasi) antar siswa. Daya pembeda membedakan butir item 

berdasarkan siswa yang pandai dengan siswa yang kemampuannya rendah. Indeks 
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dikriminasi item itu umumnya dengan lambang D.perhitungan untuk menentukan 

besarnya D, dapat menggunakan rumus berikut. 

 

Keterangan: 

J  =  jumlah peserta tes  

JA =  banyaknya peserta kelompok atas  

JB =  banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar  

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar  

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

(Arikunto, 2013: 228). 

Keputusan daya pembeda soal dapat diketahui melalui klasifiskasi daya 

beda. Klasifikasi daya beda dapat dibaca pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Beda Soal. 

Rentang Kategori 

0,00-0,20 Jelek 

0,20-0,40 Cukup 

0,40-0,70 Baik 

0,70-1,00 Baik Sekali 

Negatif Semuanya Tidak 

baik 

(Arikunto, 2013: 232). 

  Penghitungan dapat dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 

2007. Jumlah soal yang di uji daya beda soalnya sejumlah soal yang valid yaitu 26 
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butir soal. Penghitungan menghasilkan 14 soal dengan kategori baik dan 12 soal 

dengan kategori cukup. Hasil Rekapitulasi daya pembeda soal terdapat pada Tabel 

3.6. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Daya Beda 

No Nomor Butir Soal Jumlah Klasifikasi 

1 - 0 Baik Sekali 

2 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20,21 30, 31, 33, 36, 37, 39 14 Baik 

3 1, 4, 6, 7, 8, 13, 15,16  22, 23, 34, 35, 12 Cukup 

4 - 0 Jelek 

 

3.7.4.2 Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan peneliti dan guru mitra untuk melakukan 

observasi performansi guru dan aktivitas belajar. Penilaian aktivitas belajar siswa 

dilakukan oleh guru mitra kelas IV yang lebih hafal siswa di dalam kelas IV. 

Kegiatan observasi siswa selama proses pembelajaran IPS materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi melalui model TGT. Penilaian 

observasi dengan cara memberikan check list pada kolom skor penilaian yang 

dianggap sesuai dengan indikator yang dicapai siswa maupun guru dalam proses 

pembelajaran. Lembar observasi siswa dapat dibaca pada lampiran 6 

Pelaksanaan observasi terhadap performansi guru mitra dilakukan oleh 

pengamat yaitu kepala sekolah SD Negeri Dondong 01 kabupaten Cilacap Ibu Siti 

Paryati, S.Pd. menggunakan instrumen penilaian lembar observasi Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Terdapat dua jenis APKG yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu APKG I untuk penilaian terhadap rencana pelaksanaan 
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pembelajaran (RPP) dan APKG II untuk untuk penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru mitra. Lembar observasi terhadap 

perencanaan pembelajaran dapat dibaca pada lampiran 8 dan lembar observasi 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada lampiran 10.  

3.7.4.3 Dokumentasi 

Pengambilan data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), daftar nilai siswa, 

daftar presensi siswa, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk 

mendukung dan melengkapi data dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan 

data dengan video dan foto pembelajaran. Video dan foto pembelajaran diperoleh 

selama proses pembelajaran IPS melalui strategi pembelajaran TGT. 

3.7.4.4 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran selesai. Wawancara 

dilakukan dengan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Wawancara 

dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber. 

Kegiatan wawancara ditujukan kepada guru mitra, observer dan beberapa siswa 

untuk mengetahui saran untuk mengatasi kekurangan yang muncul dalam 

pembelajaran. Pedoman wawancara yang ditujukan kepada guru dan siswa dapat 

dibaca pada lampiran 55 dan 56  

3.7.4.5 Angket Penilaian Skala Likert 

 Skala Likert digunakan untuk penilaian ranah afektif dengan pernyataan-

pernyataan yang disusun berdasarkan indikator yang dibuat peneliti sebelumnya. 
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Pernyataan disusun berdasarkan 5 indikator soal, tiap indikator dibuat dua 

pernyataan, yaitu masing-masing 5 pernyataan soal positif dan negatif. Pernyataan 

positif memeroleh skor, yaitu Sangat Setuju = 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, dan 

Sangat Tidak Setuju = 1, Untuk pernyataan negatif memeroleh, yaitu Sangat 

Setuju = 1, Setuju = 2, Tidak Setuju = 3, dan Sangat Tidak Setuju = 4. Nilai akhir 

yang didapatkan dikategorikan ke dalam interval-interval sesuai kriterianya. 

Angket penilaian Skala Likert dapat dibaca pada Lampiran 22. 

3.7.4.6 Rubrik 

Rubrik digunakan untuk penilaian ranah psikomotor. Rubrik berisi 

keterampilan-keterampilan yang harus dipraktikkan siswa untuk menyelesaikan 

tugas. Rubrik yang digunakan berskala empat dengan tiap skala mempunyai 

kriteria tersendiri, yaitu: (1) Bernilai 4 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar 

dan cepat; (2) Bernilai 3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lama; (3) 

Bernilai 2 bila aspek tersebut dilakukan dan selesai tapi salah; dan (4) Bernilai 1 

bila dilakukan tapi tidak selesai. Nilai akhir untuk hasil belajar ranah psikomotor 

digabungkan dengan nilai kognitif dengan bobot sebesar 40 (Kemendikbud, 2013: 

49). 

3.8 Teknik Analisis Data 

Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung nilai akhir data 

hasil belajar siswa. Data hasil belajar berupa data kualitatif dan kuantiatatif. 

Paparannya sebagai berikut. 
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3.8.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Penelitian data kualitatif diperoleh menggunakan lembar hasil observasi 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

IPS dengan model TGT. Penilaian performansi guru dan aktivitas belajar siswa 

dilakukan saat proses pembelajaran. Paparannya sebagai berikut. 

3.8.1.1 Mengukur Performansi Guru 

Penilaian performansi guru dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 

pengamat. Data hasil pengamatan yang didapatkan dikumpulkan dan dilakukan  

perhitungan performansi guru dengan rumus sebagai berikut. 

(1) Nilai Observasi Terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran 

𝑅 =  
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹

6
      

         (Andayani, dkk. 2012:61) 

Keterangan: 

R = APKG I (nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

A = Merumuskan tujuan pembelajaran 

B = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar. 

C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran Teams Games Tournament 

D = Merancang pengelolaan kelas 

E = Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran . 
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(2) Nilai Observasi Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 

𝐾 =
 𝑃 + 𝑄 + 𝑅 + 𝑆 + 𝑇 + 𝑈 + 𝑉

7
 

 (Andayani, dkk.2012: 76)  

Keterangan: 

K = APKG II (nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran) 

P = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q = Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

Teams Games Tournament. 

R = Mengelola interaksi kelas  

S = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

T = Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPS 

U = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru 

(3) Nilai Performansi Guru  

   Rumus menghitung nilai akhir yang didapatkan dari performansi 

guru adalah sebagai berikut. 

𝑃𝐺 =  
𝑅 : 2𝐾

3
x 

100

( 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎𝑆𝑘𝑜𝑟𝐴𝑃𝐾𝐺)
 

 Andayani, dkk. (2012: 47) 

Tabel 3.7 Konversi Nilai Akhir Observasi Performansi Guru 
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Nilai Kategori 

86-100 A 

81-85 AB 

71-80 B 

66-70 BC 

61-65 C 

56-60 CD 

51-55 D 

<51 E 

    (Pusat Pengembangan PPL, 2011: 12) 

3.8.1.2 Mengukur Aktivitas Belajar Siswa 

Rumus perhitungan untuk menentukan nilai aktivitas belajar siswa yang 

diperoleh kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap yaitu: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =   
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥 100% 

 (Yonny, dkk., 2010: 177) 

Hasil data observasi ini dianalisis dengan pedoman berdasarkan persentase 

yang didapatkan oleh siswa kelas IV. Pedoman yang digunakan sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Kategori Persentase Keaktifan Siswa 

% Kategori 

75% - 100%  Sangat Tinggi  

50% - 74,99%  Tinggi  

25% - 49,99%  Sedang  

0% - 24,99%  Rendah  

           (Yonny, dkk., 2010: 175) 

3.8.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 
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Analisis tingkat keberhasilan siswa setelah proses pembelajaran dilakukan 

setiap siklusnya. Setiap siklusnya terdapat dua pertemuan dan di akhir pertemuan 

dilakukan tes formatif. Pelaksanaan tes formatif berbentuk dalam tes tertulis. 

Paparannya sebagai berikut. 

3.8.2.1 Menentukan Nilai Akhir Belajar 

Rumus perhitungan  untuk menentukan nilai hasil belajar yang diperoleh 

masing-masing siswa yaitu: 

 𝑁𝐴 =  
𝑆𝑝

𝑆𝑚
𝑥 100 

Keterangan:  NA  = Nilai akhir 

Sp  = Skor Perolehan 

Sm = Skor Maksimal 

(BSNP, 2007: 25) 

3.8.2.2 Menentukan Hasil Belajar Rata-rata Kelas 

Rumus perhitungan untuk menentukan nilai hasil belajar rata-rata kelas 

yaitu: 

X  =  
∑X

∑N
 

Keterangan: X = Nilai Rata-rata 

∑ X = Jumlah Nilai Siswa 

∑ N = Jumlah Siswa 

(Aqib dkk, 2011: 40) 

3.8.2.3 Menentukan Persentase Tuntas Belajar Klasikal 
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Rumus perhitungan untuk menentukan persentase tuntas belajar klasikal 

yang diperoleh kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap yaitu: 

𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =   
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢𝑎𝑛
𝑥 100% 

(Aqib dkk, 2011: 41) 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Langkah yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran adalah dengan menentukan indikator keberhasilan untuk 

megetahui ketercapaian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran meliputi 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan untuk 

performansi guru yaitu skor performansi guru minimal B ( ≥ 70). Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa yaitu keterlibatan siswa mencapai kategori 

keaktifan tinggi. Kategori tinggi jika persentase keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran dari awal sampai akhir sama atau di antara 50% - 74,99%. 

Indikator keberhasilan untuk hasil belajar siswa yaitu rata-rata kelas untuk 

gabungan hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor sekurang-kurangnya 70 dan 

pada nilai hasil belajar ranah afektif ≥ 2,33. Persentase tuntas klasikal sekurang-

kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥ 70). Pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila semua indikator keberhasilan tercapai. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai simpulan dan saran penelitian 

dengan menerapkan model TGT pada Siswa Kelas IV SD Negeri Dondong 01 

Kabupaten Cilacap. Paparannya sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif di 

Kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap pada mata pelajaran IPS 

menggunakan dua siklus dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini terlihat dari 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Performansi guru dengan menerapkan model pembelajaran TGT pada mata 

pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi dan 

Transportasi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Perolehan 

performansi guru pada siklus I mencapai 78,25 dengan kriteria B mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 87,83  dengan kriteria A. 

(2) Aktivitas belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran TGT pada 

mata pelajaran IPS materi teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Aktivitas belajar siswa pada 
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siklus I mencapai 74,62% dengan kategori tinggi dan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 81,7% dengan kategori sangat tinggi. Siswa 

yang masih pasif dalam pembelajaran siklus I sebesar 25,38% dan pada siklus 

II mengalami penurunan sebesar 7,08% menjadi 18,3%. 

(3) Hasil belajar siswa setelah menerapkan model TGT dalam pembelajaran IPS 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

mengalami peningkatan. Hasil belajar pada ranah kognitif pada siklus I 

sebesar 74,09 dengan ketuntasan klasikal sebesar 63,64%. Perolehan nilai 

pada siklus II rata-rata hasil belajar ranah kognitif meningkat menjadi 77,27 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 77,27%. Peningkatan hasil belajar pada 

ranah afektif terlihat dari rata-rata nilai hasil belajar ranah afektif pada siklus 

I yaitu 3,01 dan termasuk kedalam kategori (B+) dan pada siklus II rata-rata 

nilai hasil belajar ranah afektif meningkat menjadi 3,43 dan termasuk ke 

dalam kategori (A-). Peningkatan hasil belajar juga terjadi pada ranah 

psikomotor pada siklus I rata-rata hasil belajar ranah psikomotor mencapai 

87,73 dan pada siklus II naik menjadi 89,28. Penilaian hasil belajar pada 

ranah kognitif dan psikomotor digabungkan, pada siklus I didapatkan rata-

rata sebesar 79,55 dengan ketuntasan klasikal sebesar 72,72%. Pencapaian 

yang didapatkan pada siklus II yaitu rata-rata gabungan hasil belajar ranah 

kognitif dan psikomotor sebesar 82,08 dengan ketuntasan klasikal sebesar 

81,82%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilakukan 

oleh peneliti di kelas IV SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap. Penelitian 

diterapkan pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. 

(1) Bagi Guru 

Diharapkan guru dapat merancang pembelajaran menggunakan model 

TGT dengan materi yang bersifat fakta dan terdapat dalam lingkungan sehari-

hari. Model pembelajaran TGT dapat meningkatkan semangat dan antusias 

siswa, sehingga muncul rasa percaya diri dan ketertarikan dalam kegiatan 

belajar yang dilakukan. Pembelajaran TGT mengharuskan siswa untuk 

berpikir kritis untuk mencari jawaban yang tepat, sehingga pembelajaran akan 

bermakna bagi siswa. Penerapan model TGT membutuhkan waktu lebih 

banyak, sehingga guru harus menyusun alokasi waktu pelaksanaan dengan 

baik. 

(2) Bagi Sekolah 

Sekolah perlu membuat kebijakan-kebijakan terkait pengembangan 

dan pelaksanaan model pembelajaran, khususnya model Teams Games 

Tournament (TGT). Contohnya, mengikutsertakan gurudalam seminar 

pendidikan yang membahas tentang berbagai model pembelajaran 

khususunya model TGT, sehingga guru memiliki pengetahuan dan 

keterampilanya.  
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Lampiran 1 

 

Daftar Nilai Ulangan Harian Materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi 

Kelas IV SD Negeri Dondong 01 Tahun Ajaran 2013/2014 

NO NAMA NILAI Kriteria Ketuntasan 

Tuntas Belum Tuntas 

1. Edi Susanto 50 - √ 

2. M. Khafizin 65 - √ 

3. Triyono 50 - √ 

4. Abdul Kharim 85 √ - 

5. Amalia Chaerul Nisa 90 √ - 

6. Aditya Fauzin 60 - √ 

7. Dewi Triningsih 60 - √ 

8. Eka Setiowati 40 - √ 

9. Fahmi Titanilas 90 √ - 

10. Faiz Anwar 65 - √ 

11. Hairul Anam 60 - √ 

12. Haryanti Anum 50 - √ 

13. Jimatul khudus 70 √ - 

14. Khomim Absori 70 √ - 

15. Mei Setiowati 60 - √ 

16. Mitqa Maryam 80 √ - 

17. Nurul Khaerunnisa 40 - √ 

18. Nenet 65 - √ 

19. Poniman 60 - √ 

20. Retnona Sriwiyanti 60 - √ 

21. Rosita 50 - √ 

22. Riza Fauziah 75 √ - 

23. Randi Priatin 50 - √ 

24. Solekhan 90 √ - 

25. Sigit Irawan 60 - √ 

26. Teguh Masdiyo 80 √ - 

27. Tofik Dian Julianto 80 √ - 

28. Yunas Isnaini 80 √ - 

29. Zeona Walidah 90 √ - 

30. Zakhruf Dwi Susilowati 62 - √ 

31. Listiana Prima 40 - √ 

32. Lailatul Nova 75 √ - 

33. Fauzan Zuhri 90 √ - 

Jumlah nilai 2192 

Rata-rata Nilai 66,42 
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Jumlah Siswa Tuntas 14 

Persentase Tuntas 42,42% 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 19 

Persentase Siswa Tidak Tuntas 57,58% 
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Lampiran 2 

Daftar Siswa Kelas IV SD N Dondong 01 Kabupaten Cilacap  

Tahun Ajaran 2014/2015 

NO NAMA Jenis Kelamin 

1. Bambang Setiawan  L 

2. Dina Febriyanti P 

3. Erik Dwiandika L 

4. M.Madinal Aiman  L 

5. Afrizon Setiawan L 

6. Ahmad fatoni L 

7. Alfiana  P 

8. Afriska setiawan P 

9. Eka Sri Riyanto L 

10. Fitriani puspita P 

11. Giar Pangestu  L 

12. Ghefira Azrotuss P 

13. Heliza Nuralifia P 

14. Mulya Riawan L 

15. Ma‟fullah L 

16. Nofatoni L 

17. Rahman Priyanto L 

18. Rafli Nurharis L 

19. Suci Nurhasanah P 

20. Shinta Nursalafi P 

21. Syazana Nabila A. P 

22. Syahrul Rifki L 

23. Zainun Anwar L 

Jumlah Laki-laki     = 14 anak 

Jumlah Perempuan  = 9 anak 
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Lampiran 3 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah          : SD Negeri Dondong 01 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester      : IV / 2 

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

provinsi 

KOMPETEN

SI  

DASAR  

MATERI 

POKOK /  

PEMBELA

JARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJA

RAN  

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

PENILAIAN  ALOKA

SI  

WAK 

TU  

SUMBER  

BELAJAR/ 

ALAT  
Teknik 

Bentuk 

Instru

men 

Contoh 

Instru

men 

2.1. Mengenal 

perkemba

ngan 

teknologi 

produksi 

komunika

si dan 

transporta

 Perkemb

angan 

teknologi 

produksi 

komunik

asi dan 

transport

asi  

 Menjelaskan, 

membanding

kan, 

mengelompo

kkan, 

menunjukkan

, 

membedakan 

 Membandingkan/ 

membedakan jenis 

teknologi produksi 

pada                                                  

masa lalu dan masa 

sekarang 

 Menunjukkan 

peralatan teknologi 

Tertulis 

uraian 

Jawa 

ban 

singkat 

Jelas 

kan, 

mem 

banding

kan, 

menge 

lompok

kan, 

12 x 35 

menit 

pertemua

n 9 - 12 

(4 

minggu) 

 

 Buku IPS 

kelas IV 

Asy‟ari 

Erlangga 

 Gambar 

teknologi 

produksi, 

Komunik



 

 

1
4
3 

si serta 

pengalam

an 

mengguna

kannya 

  

  

  

  

  

  

  

  

dan 

menggunaka

n teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

  

produksi masa lalu 

dan sekarang 

 Menyebutkan 

macam-macam alat 

produksi masa lalu 

dan                                             

masa kini 

 Menceritakan 

pengalaman 

menggunakan alat 

produksi                                             

lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan 

secara sederhana 

teknologi produksi                                             

masa lalu dan masa 

kini 

 Membandingkan 

dan/membedakan 

jenis teknologi 

komunikasi          pada masa lalu dan masa sekarang 

 Menunjukkan 

peralatan teknologi 

komunikasi masa 

lalu dan  sekarang 

 Menyebutkan 

macam-macam alat 

menunj

ukkan, 

membe

dakan 

dan 

menggu

nakan 

teknolo

gi 

produks

i, 

komuni

kasi, 

dan 

transpo

rtasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asi trans-

portasi   
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4
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komunikasi masa 

lalu dan                                             

masa kini 

 Menceritakan 

pengalaman 

menggunakan alat 

komunikasi                                             

lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan 

secara sederhana 

teknologi 

komunikasi masa 

lalu dan masa kini 

 Membandingkan/m

embedakan jenis 

teknologi 

transportasi          pada masa lalu dan masa sekarang 

 Menunjukkan 

peralatan teknologi 

transportasi masa 

lalu dan sekarang 

 Menyebutkan 

macam-macam alat 

transportasi masa 

lalu dan                                             

masa kini 

 Menceritakan 



 

 

1
4
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pengalaman 

menggunakan alat 

transportasi                                             

lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan 

secara sederhana 

teknologi 

transportasi                                             

masa lalu dan masa 

kini 
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Lampiran 4  

SILABUS PENGEMBANGAN 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (3 x 35 menit) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar kompetensi : 2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota 

dan provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar 

 Membandingkan/membedakan 

jenis teknologi produksi pada 

masa lalu dan masa sekarang 

 Menunjukkan peralatan 

teknologi produksi masa lalu 

dan sekarang 

 Menyebutkan macam-macam 

alat produksi masa lalu dan 

masa kini 

Perkem

bangan 

teknolo

gi 

produks

i  

a) Kegiatan awal, guru 

membuka pelajaran, presensi, 

memotivasi siswa, 

melakukan apersepsi dengan 

menanyakan hala yang 

berhubungan dengan 

kegiatan produksi dan 

mengaitkannya dengan 

materi perkembangan 

teknologi produksi. Guru 

1. Kartu 

soal 

2. Kartu 

skor 

siswa 

dan 

kelomp

ok 

3. Nomor 

dada 

Tes 

tertulis, 

Tes sikap, 

Tes 

perbuatan

(unjuk 

kerja) 

a. Asayari, Wahyudi 

dan Mintari. 2007. 

Ilmu pengetahuan 

Sosial 4 Untuk 

Sekolah Dasar & 

Madrasah 
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Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar 

 Menceritakan pengalaman 

menggunakan alat produksi 

pada masa lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan secara 

sederhana teknologi 

produksimasa lalu dan masa 

kini 

menginformasikan tujuan 

pembelajaran. 

b) Pada kegiatan inti, guru 

melaksanakan komponen-

komponen dari model 

pembelajaran TGT meliputi: 

penyajian kelas oleh guru 

dengan metode ceramah dan 

tanya jawab mengenai materi 

perkembangan teknologi 

produksi, lalu mengarahkan 

siswa untuk mempelajari 

materi tersebut pada buku, 

kemudian komponen 

selanjutnya yaitu kerja 

kelompok (Teams) siswa 

dibagi ke dalam beberapa 

kelompok untuk bekerjasama 

mendiskusikan suatu tugas 

pada lembar kerja siswa 

setelah selsai, perwakilan 

kelompok maju untuk 

mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. Komponen 

selanjutnya yaitu permainan 

atau lomba (Tournamen) 

dengan pembagian kelompk 

4. Hadiah 

(sertifi

kat 

pengha

rgaan) 

5. Susu, 

gula, 

sendok

, air 

hangat, 

dan 

gelas. 

Ibtidaiyah Kelas 4. 

Jakarta: Erlangga. 

Halaman 131-134. 
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Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar 

kembali sesuai tingkatan 

prestasi siswa. Lomba 

dilakukan dengan pembacaan 

kartu soal secara bergantian. 

Setelah selesai lomba 

dilakukan perhitungan ke 

dalam kelompok dan 

dilakukan penghargaan pada 

siswa dan kelompok terbaik.  

c) Kegiatan akhir, siswa 

bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran, siswa 

mengerjakan tes evaluasi, 

guru menganalisis hasil 

pekerjaan siswa, melakukan 

tindak lanjut berupa PR dan 

menutup pelajaran. 
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Lampiran 5 

SILABUS PENGEMBANGAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (3 x 35 menit) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar kompetensi : 2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota 

dan   provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar 

 Membandingkan 

dan/membedakan jenis 

teknologi komunikasi pada 

masa lalu dan masa sekarang 

 Menunjukkan peralatan 

teknologi komunikasi masa lalu 

dan sekarang 

 Menyebutkan macam-macam 

alat komunikasi masa lalu 

Perkem

bangan 

teknolo

gi 

komuni

kasi  

a) Kegiatan awal, guru 

membuka pelajaran, presensi, 

memotivasi siswa, melakukan 

apersepsi dengan 

menanyakan hal yang 

berhubungan dengan kegiatan 

komunikasi dan 

mengaitkannya dengan 

materi perkembangan 

teknologi komunikasi. Guru 

1. Kartu 

soal 

2. Kartu 

skor 

siswa 

dan 

kelomp

ok 

3. Nomor 

dada 

Tes 

tertulis, 

 sikap, 

Tes 

perbuatan

(unjuk 

kerja) 

b. As‟yari, Wahyudi 

dan Mintari. 2007. 

Ilmu pengetahuan 

Sosial 4 Untuk 

Sekolah Dasar & 

Madrasah 



 

 

1
5
0 

Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar 

danmasa kini 

 Menceritakan pengalaman 

menggunakan alat 

komunikasilalu dan sekarang 

 Cara menggunakan secara 

sederhana teknologi 

komunikasi masa lalu dan 

masa kini 

 

menginformasikan tujuan 

pembelajaran. 

b) Pada kegiatan inti, guru 

melaksanakan komponen-

komponen dari model 

pembelajaran TGT meliputi: 

penyajian kelas oleh guru 

dengan metode ceramah dan 

tanya jawab mengenai materi 

perkembangan teknologi 

komunikasi, lalu 

mengarahkan siswa untuk 

mempelajari materi tersebut 

pada buku. kemudian 

komponen selanjutnya yaitu 

kerja kelompok (Teams) 

siswa dibagi ke dalam 

beberapa kelompok untuk 

bekerjasama mendiskusikan 

suatu tugas pada lembar kerja 

siswa setelah selsai, 

perwakilan kelompok maju 

untuk mempresentasikan 

hasil pekerjaannya. 

Komponen selanjutnya yaitu 

permainan atau lomba 

(Tournament) dengan 

 

4. Hadiah 

(sertifi

kat 

pengha

rgaan) 

6. Susu, 

gula, 

sendok

, air 

hangat, 

dan 

gelas. 

Ibtidaiyah Kelas 4. 

Jakarta: Erlangga. 

Halaman 131-134. 
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Indikator Materi Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar 

pembagian kelompk kembali 

sesuai tingkatan prestasi 

siswa. Lomba dilakukan 

dengan pembacaan kartu soal 

secara bergantian. Setelah 

selesai lomba dilakukan 

perhitungan ke dalam 

kelompok dan dilakukan 

penghargaan pada siswa dan 

kelompok terbaik.  

c) Kegiatan akhir, siswa 

bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran, siswa 

mengerjakan tes evaluasi, 

guru menganalisis hasil 

pekerjaan siswa, melakukan 

tindak lanjut berupa PR dan 

menutup pelajaran. 
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Lampiran 6 

Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

% A B C D E F Jumlah 

Skor 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.  Bambang Setiawan                            

2.  Dina Febriyanti                           

3.  Erik Dwi andika                           

4.  M.Madinal Aiman                            

5.  Afrizon Setiawan                           

6.  Ahmad fatoni                           

7.  Alfiana                            

8.  Afriska setiawan                           

9.  Eka S Riyanto                           

10.  Fitriyani puspita                           

11.  Giar Pangestu                            

12.  Ghefira Azrotussofa                           

13.  Haliza Nuralifia                           

14.  Mulya Riawan                           

15.  Ma fullah                           

16.  Nofatoni                           

17.  Rahman Priyanto                           

18.  Rafli Nurharis                           

19.  Suci Nurhasanah                           

20.  Shinta Nursalafi                           

21.  Syazana Nabila A.                           
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              Pengamat 

              Guru Kelas IV 

 

 

 

Yudi, A.Ma.Pd

22.  Syahrul Rifki                           

23.  Zainun Anwar                           

Jumlah Nilai         

Rata-rata         

Prosentase Keaktifan 

Siswa (%) 
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Keterangan: 

A. Keantuasiasan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

B. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

C. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

D. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. 

E. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

F. Keaktifan siswa dalam kegiatan akhir pelajaran 

 

Rumus untuk menentukan keaktifan siswa.  

𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 
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Lampiran 7 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keantuasiasan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Keantuasiasan siswa merupakan keseriusan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga pada proses pembelajaran siswa memiliki motivasi 

yang tinggi untuk belajar.  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Siswa antusias hanya pada sebagian 

kecil kegiatan pembelajaran 

2 
Siswa antusias kurang dari setengah 

kegiatan pembelajaran 

3 
Siswa antusias pada sebagian besar 

dari kegiatan pembelajaran 

4 
Siswa antusias pada seluruh kegiatan 

pembelajaran 

 

2. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. 

b. Siswa mengerjakan tugas secara sistematis. 

c. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

d. Siswa tidak melakukan kegiatan lain, selain menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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a. Semua siswa berperan aktif dalam kegiatan kelompok 

b. Siswa saling bertukar informasi kepada seluruh anggota kelompok 

c. Siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 

d. Siswa dapat menghargai informasi yang diberikan oleh anggota 

kelompok 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat baik dalam 

pembelajaran maupun saat permainan. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

b. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. 

c. Siswa mengemukakan pendapat secara logis. 

d. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang 

sedang dipelajarinya. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas. 

b. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis. 

c. Siswa memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien. 
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d. Siswa memaparkan hasil kerja secara menyeluruh. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Keaktifan siswadalam kegiatanakhir pelajaran. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Siswa  menyimpulkan materi yang telah dibahas bersama guru. 

b. Siswa  mengerjakan soal evaluasi/ tes formatif 

c. Siswa memperhatikan tindak lanjut. 

d. Siswa menjawab salam dan berdoa bersama. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran            1         2        3        4         

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai           

dengan model TGT 

1.2 Menentukan karakter yang diharapkan 

dalam pembelajaran 

   

      Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1. Mengembang dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran sesuai dengan materi 

TGT 

 

 

 

1 Nama Guru : Yudi A.ma.Pd 

2 Sekolah  : SD Negeri Dondong 01 

3 Kelas/Semester : IV/II 

4 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

5 Waktu : 3 Jam Pelajaran  

6 Tanggal : Senin, 30 Maret 2015 
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  1          2         3       4  

2.2. Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran sesuai dengan model 

TGT 

2.3. Memilih sumber belajar sesuai dengan  

 Model TGT  

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.1.1 Penyajian Kelas 

3.1.2 Kerja Kelompok 

3.1.3 Permainan akademik 

3.1.4 Turnamen 

3.1.5 Penghargaan 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang  

dan fasilitas belajar sesuai dengan  

model TGT 
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  1        2        3       4 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran sesuai 

  dengan model TGT 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Yang sesuai dengan model TGT 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

 

Pengamat 

    

 

 Siti Paryati, S.Pd. 

   NIP. 19640605 198405 2 004 

 

Nilai APKG I = R 

 A + B + C + D + E + F 

R  =             = 

                           6 
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Lampiran 9 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

RENCANA PELAKSANAAN PEBELAJARAN (RPP) 

(APKG I) 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator :  1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Penjelasan :  Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas, sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berpikir tingkat rendah sampai tinggi 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelasdan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas 

tetapi lengkap. 

Rumusan jelasdan lengkap, atau jelas dan logis, 

atau lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

Indikator : 1.2 Menentukan karakter yang diharapkan dalam pembelajaran 

Penjelasan  :  Karakter yang dimunculkan dalam rencana pembelajaran yaitu 

karakter yang sesuai dengan materi bahasan, serta disesuaikan 

dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan karakter yang diharapkan 

Dicantumkan karakter yang diharapkan tetapi tidak 

operasional 

Dicantumkan karakter yang diharapkan operasional 

tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan siswa 

Dicantumkan karakter yang diharapkan operasional 

dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

siswa 

2. Mengembangkan dan Mengorganisasikan Materi, Media Pembelajaran, 

dan Sumber Belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut. 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan.  

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar yang sesuai dengan model TGT 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan 

sebagainya. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 
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d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

3. Merencanakan Skenario Kegiatan Pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

model TGTdalam rencana kegiatan pembelajaran IPS. 

Komponen-komponenTGT  yang harus terdapat dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu:     

3.1.1 Penyajian Kelas 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.   

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memotivasi siswa  

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

c. Guru merancang kegiatan apersepsi denga nmelakukan tanya jawab 

terkait dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. 

d. Guru merancang kegiatan menyimpulkan pembelajaran dengan 

melakukan tanya jawab terkait dengan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 3.1.2 Kerja Kelompok (Teams) 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawahini: 



165 

 

 

1
6
5
 

a. Guru merancang media dan tugas pembelajaran untuk dikerjakan 

dalam belajar kelompok. 

b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk mengelompokan siswa 

yang anggotanya terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan yang  

heterogen. 

c. Guru merancang kegiatan pembelajaran agar siswa dapat bekerjasama 

dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugas dari guru. 

d. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 3.1.3 Permainan  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawahini: 

a. Guru merancang kartu nomor berisi pertanyaan  

b. Guru merancang langkah permainan akademik secara runtut 

c. Guru merancang peraturan permainan akademik 

d. Guru merncang nomor dada yang digunakan untuk urutan pemain pad 

tiap kelompok  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 3.1.4 Turnamen 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Guru merancang tempat pelaksanaan turnamen 
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b. Guru merancang soal dan kunci jawaban turnamen 

c. Guru merancang kelompok siswa yang akan melakukan turnamen 

d. Guru merancang langkah pemberian skor kepada masing-masing 

kelompok 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 3.1.5 Penghargaan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Guru merancang perhitungan masing-masing siswa dengan kartu 

game dan turnamen 

b. Guru merancang kegiatan penghargaan untuk kelompok 

c. Guru merancang kegiatan penghargaan untuk siswa 

d. Guru merancang kegiatan penghargaan agar siswa lain termotivasi 

dengan yang lainya dan memberikan tepuk tangan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

   Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

 sistematis sesuai dengan model TGT 
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b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari 

 pembukaan, inti, dan penutup sesuai dengan model TGT 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

 sesuai dengan materi pembelajaran sesuai dengan model 

TGT 

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang

 sesuai dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan model 

TGT 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan 

materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai 

rencana kegiatan terstruktur dan mandiri 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

a. Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana

 pembelajaran. 

b. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan,

 inti, dan penutup) dicantumkan. 

c. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

 inti, dan penutup) dicantumkan dengan proporsional. 
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d. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan eksplorasi, elaborasi

 dan konfirmasi dalam langkah-langkah pembelajaran

 dirinci. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

tentangcara memotivasi siswa  sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan  

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan pemahaman. 

    Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut. 
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a. Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan). 

b. Pertanyaan yang menuntut pemahaman. 

c. Pertanyaan yang menuntut penerapan. 

d. Pertanyaan yang sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran.     

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

4. Merancang Pengelolaan Kelas 

               Indikator      .4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai 

dengan pembelajaran model TGT 

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan latar dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 

b. Penataan latar dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan 

c. Penataan latar dan fasilitas belajar sesuai dengan alokasi 

waktu. 
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d. Penataan latar dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

model TGT 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

 

Skala Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

5. Merencanakan Prosedur, Jenis dan Menyiapkan Alat Penilaian 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang sesuai 

dengan model TGT 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

- Penilaian awal 
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- Penilaian tengah (dalam proses) 

- Penilaian akhir 

Jenis penilaian meliputi: 

- Tes tertulis 

- Tes perbuatan 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur ataujenis penilaian saja tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 

dengan tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 

antaranya sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

 

 

4 

Rumusanpertanyaan tidak mengukur ketercapaian TP. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban. 
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6. Tampilan Dokumen Rencana Pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat dan menarik 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 10 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG) II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1.   Mengelola Ruang dan Fasilitas Pembelajaran.          1        2         3        4          

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan  

Pembelajaran yang sesuai dengan  

1. Nama Guru  : Yudi A.Ma.Pd 

2. Sekolah   : SD Negeri Dondong 01 

3. Kelas/semester : IV (Empat)/2 

4. Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

5. Waktu   : 3 jam pelajaran  

6. Tanggal  : Senin, 30 Maret 2015 
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tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan            1        2         3        4 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran kontekstual yang sesuai  

 dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

 Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola Interaksi Kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
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  1        2         3        4 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

 Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS  

 terpadu 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 

5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang 

5.4 Melaksanakan kemampuan khusus  

 dengan komponen model pembelajaran TGT 

5.4.1 Penyajian Kelas 

5.4.2 Kerja Kelompok  

5.4.3 Permainan 

5.4.4 Lomba atau turnamen 

5.4.5 Penghargaan 

Rata-rata butir 5= T 

6. Melaksanakan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 1        2        3       4 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

                                                               Rata-rata butir 7 = V 

 

=
VUTSRQP

=K

R=IIAPKGNilai

7

  

 

 

   Pengamat 

    

 

 Siti Paryati, S.Pd. 

   19640605 198405 2 004 
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Lampiran 11 

 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

b. Fasilitas yang diperlukan tersedia 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Fasilitas dan Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
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b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan 

mental siswa untuk mulai belajar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang 

hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

( apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2  Melaksanakan pembelajaran model TGT yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus 

pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 2.3  Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran   

      yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Guru tidak menggunakan alat bantu pembelajaran 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran 

Beberapa siswa dilibatkan dalam menggunakan alat 

bantu pembelajaran 

Siswa dikelompokan untuk menggunakan alat bantu 

pembelajaran 

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan urutan logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun.  

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

    b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

    c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

    d. Ada tindak lanjut di akhir pembelajaran 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak  

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 
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memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

   d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

   e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat atau lima  deskriptor tampak 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 
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c. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

d. Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan selama 

pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. Penilaian perlu mengamati 

reaksi siswa agar skala penilaian dapat ditentukan secara tepat. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Meskipun siswa umumnya mengerti, guru menjelaskan 

kembali untuk menghilangkan kesalahpahaman. 

Semua siswa memahami konsep dan tidak mengalami 

kebingungan. 

 Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat atau tidak menanggapi 

pertanyaan/pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pendapat, 

sesekali menggali respons atau pertanyaan siswa dan 

memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 

kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa 

untuk kegiatan selanjutnya. 

 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerakan 

badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

    a. Pembicaraan lancar. 

    b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

   c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

   d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.    

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

melakukan hal-hal berikut. 

    a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

    b.  Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

    c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa. 

    d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi.     

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 

terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman 

atau ringkasan atau meninjau ulang. 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ 

calon guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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  *) jika keadaan ini tidak muncul dalam pembelajaran, maka butir ini 

tidak ikut diperhitungkan. Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang 

tidak menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam 

penilaian terhadap indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga 

deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah 

melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih 

deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan 

tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau 

d, namun  ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 

bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu melakukan tindakan b, 

c, atau d, sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu. 

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

     Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

    a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

    b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

    c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang 

sedang dikerjakan. 
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    d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesulitan. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-masalah 

siswa 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 

sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 

membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, 

maka nilai pada butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 
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d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil.   

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu. 

Indikator  : 5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu. 

Penjelasan       : Konsep IPS terpadu mencakup konsepkonsep antardisiplin/ 

interdisiplin ilmu sosial dan ilmu lainnya, seperti konsep 

keluarga berencana, lingkungan hidup, banjir, perencanaan, 

perang, dan pembangunan. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Menyajikan konsep terpadu secara verbal (naratif). 

Menyajikan konsep terpadu dengan memanfaatkan 

peta/ data/ fakta yang sesuai. 

Menyajikan masalah dan membahasnya secara 

terpadu untuk memahami konsep. 

Membimbing siswa memahami konsep terpadu 

melalui proses pemecahan masalah atau penemuan 

Indikator  : 5.2  Mengembangkan pemahaman konsep waktu.. 

Penjelasan  : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

mengembangkan pemahaman nilai-nilai masa lalu yang dapat 

diterapakan untuk masa kini dan masa yang akan datang. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Mendeskripsikan masa silam 

Mengaitkan masa silam dengan masa kini. 

Menggali nilai masa silam yang berguna bagi masa 

kini. 

Menggali nilai masa silam yang dapat diprediksi 

manfaatnya bagi masa yang akan datang. 

Indikator  : 5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang 

Penjelasan       : Konsep ruang mencakup konsep lokasi, jarak, wilayah, 

teritorial, ruang angkasa, dan dinamika keruangan seperti 

   migrasi 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Menyajikan konsep dengan menggunakan data dan 

fakta. 

Membimbing siswa memanfaatkan fakta dan data untuk 

memahami konsep secara individual. 

Membimbing siswa memanfaatkan fakta dan data untuk 

memahami konsep secara individual. 

Membimbing siswa memanfaatkan fakta dan data untuk 

memahami konsep melalui diskusi dengan siswa lain. 

       Indikator   : 5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dengan komponen   

pembelajaran efektif. 

Penjelasan     : Mampu menerapkan komponen-komponen pembelajaran 

efektifdalam proses kegiatan pembelajaran IPS.  

Komponen-komponen pembelajaran efektif yang harus ada dalam kegiatan 

pembelajaran adalah: 

5.4.1 Penyajian Kelas 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Guru memotivasi siswa 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru menjelaskan pokok materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 
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d. Guru bertanya jawab tentang pemahaman materi 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 5.4.2  Kerja Kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Guru membagikan media dan tugas pembelajaran untuk dikerjakan 

dalam belajar kelompok. 

a. Guru melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengelompokan 

siswa yang anggotanya terdiri dari siswa yang memiliki 

kemampuan yang  heterogen. 

b. Guru melakukan kegiatan pembelajaran agar siswa dapat 

bekerjasama dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas dari guru. 

c. Guru melakukan kegiatan pembelajaran untuk memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 5.4.3 Permainan  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Guru menyediakan kartu soal sederhana 

b. Guru sebagai pembimbing dan pengawas siswa dalam melakukan 

permainan 
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c. Guru memberikan kesempatan pada tiap siswa untuk menjawab 

pertanyaan pada kartu soal 

d. Guru mengecek kebenaran dari jawaban siswa . 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

5.4.4 Turnamen 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Guru menata ruangan untuk melaksanakan turnamen. 

b. Dalam meja turnamen 1 beranggotakan siswa dengan prestasi paling 

tinggi. 

c. Guru menjelaskan tata cara permainan yang dilakukan. 

d. Guru melaksanakan turnamen atau perlombaan pada tiap meja 

turnamen. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

5.4.5 Penghargaan 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Guru menghitung poin yang diperoleh masng-masing siswa 

b. Guru mengkalkulasikan data siswa menjadi data kelompok 

c. Guru memberikan pengharagaan pada siswa dan kelompok yang 

mempunyai nilai tertinggi 
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d. Guru memberikan penguatan kepada siswa supaya lebih giat dalam 

belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

6.  Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. 

 Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 

sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan 

pertanyaan 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 

ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa. 

 Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 
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     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Guru tidak memberikan penilaian akhir. 

Guru memberikan penilaian akhir, tetapi tidak sesuai tujuan. 

Sebagian besar penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Seluruh penilaian akhir sesuai dengan tujuan.  

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator  : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 
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c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan  

kata-kata daerah atau asing) 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator  : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

3 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa 

tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, maka butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

  

Indikator  : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan.  

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Bidang Studi   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas   : IV 

Semester  :2 

 

Standar Kompetensi  

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

Kompetensi Dasar 

2.3. Mengenal Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi serta pengalaman menggunakannya 

Materi 

Perkembangan teknologi produksi dan komunikasi 

No IndikatorSoal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

1 Siswa dapat mendefinisikan pengertian teknologi 

produksi 

Pilihan 

Ganda 

 

 

C2 Mudah 1, 11 

2 Siswa dapat menyebutkan macam-macam alat 

produksi masa lalu dan masa sekarang  
C1 Sedang 2, 12 

3 Siswa dapat membedakan barang-barang yang 

dihasilkan dari proses produksi sederhana dan 

modern 

C2  Sedang 3, 13 
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No IndikatorSoal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

4  Siswa dapat mengkategorikan keunggulan dan 

kelemahan teknologi produksi sederhana dan modern 
C2  Sulit 4, 14 

5  Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri teknologi produksi 

sederhana dan modern 
C1  Sedang 5, 15 

6 Disajikan gambar berupa peralatan produksi, siswa 

dapat membedakan peralatan yang digunakan pada 

teknologi produksi sederhana dan modern 

C2 Sedang  6, 16 

7 Disajikan 4 pernyataan langkah proses produksi 

secara acak, siswa menentukan cara menggunakan 

secara sederhana teknologi produksi masa lalu dan 

masa kini. 

C2 Sedang 7, 17 

8 Disajikan sebuah permasalahan proses produksi, 

siswa dapat menceritakan pengalaman menggunakan 

alat produksi masa lalu dan masa kini. 

C3 Sedang 8, 18  

9 Disajikan 5 kegiatan produksi, siswa dapat 

menunjukkan contoh kegiatan produksi pada masa 

lalu dan masa kini. 

C2 Sedang 9, 19 

10 Siswa dapat menentukan hasil produksi dari bahan 

baku tertentu  
C2 Sedang 10, 20 

11 Siswa dapat mendefinisikan pengertian komunikasi C1 Mudah 21, 31 

12 Disajikan permasalahan penggunaan teknologi 

komunikasi, siswa dapat menggambarkan 

pengalaman menggunakan alat komunikasi masa 

lalu dan masa kini  

C3 Sedang 22, 32 



 

 

 

1
9
9
 

No IndikatorSoal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

13 Siswa dapat menyebutkan tokoh penemu C1 Sedang 23, 33 

14 Disajikan gambar alat komunikasi, siswa dapat 

menunjukkan cara menggunakan secara sederhana 

teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini 

C3 Sulit 24, 34 

15 Disajikan 5 jenis teknologi komunikasi, siswa dapat 

membandingkan dan membedakan jenis teknologi 

komunikasi pada masa lalu dan masa sekarang 

C2 Sedang 25, 35 

16 Disajikan 5 ciri teknologi komunikasi tradisional dan 

modern, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri alat 

komunikasi masa kini dan masa lalu 

C1 Sedang 26, 36 

17 Siswa dapat menyebutkan macam-macam alat 

komunikasi masa lalu dan masa kini. 
C2 Sedang 27, 37 

18 Siswa dapat menjelaskan manfaat alat komunikasi 

masa lalu dan masa kini 
C2 Sedang 28, 38 

19 Siswa dapat menjelaskan keunggulalan dan 

kelemahan alat komunikasi masa lalu dan masa kini 
C2 Sedang 29, 39 

20 Siswa dapat mengurutkan cara menggunakan 

komunikasi pada masa lalu dan masa kini 
C2 Mudah 30, 40 
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Lampiran 13 

SOAL UJI COBA 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Kemandungan 03 Kota Tegal 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 30 menit 

 

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

No Absen : ………………....... 

 

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d dengan benar!  

1. Teknologi yang digunakan dalam proses kegiatan menghasilkan barang 

disebut teknologi …. 

a. komunikasi     c. distribusi 

b. produksi    d. konsumsi 

 

2. Perhatikan macam-macam alat produksi di bawah ini! 

1) lesung   4) mesin penggiling 

2) traktor   5) alat tenun 

3) cangkul  

Yang termasuk alat produksi masa kini yaitu nomor…. 

a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 5     d. 2 dan 4 

 

3. Barang yang dapat dihasilkan dengan bahan baku kedelai adalah …. 

a. kecap, saus, dan gandum  c. tahu, tempe, dan kecap 

b. tepung, kecap, dan tempe  d. roti, tahu, dan bubur  

 

4. Industri dengan peralatan modern ... tenaga kerja manusia. 

a. banyak membutuhkan    c. terkadang membutuhkan 

b. tidak banyak membutuhkan   d. tidak membutuhkan 

 

 

 

 

 

5. Berikut ini merupakan ciri teknologi produksi sederhana adalah …. 

a. mengakibatkan terjadinya pencemaran 
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b. memerlukan sedikit tenaga kerja 

c. jumlah barang yang dihasilkan banyak 

       d. waktu untuk proses produksi lama 

 

6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

a) b)  

c) d)  

dari beberapa gambar di atas, yang termasuk peralatan produksi masa kini 

adalah gambar  …. 

a. a dan b      c. b dan c 

b. a dan d     d. c dan d 

 

7. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1)  Menyiapkan tanah liat dan digiling menjadi adonan 

2)  Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3)  Adonan dicetak satu per satu. 

4)  Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar adalah .... 

a. 1 – 2 – 3 – 4    c. 1 – 3 – 2 – 4 

b. 1 – 3 – 4 – 2    d. 1 – 2 – 4 – 3 

 

8. Ketika akan membantu ibu di dapur, kamu disuruh untuk membuat jus buah. 

Supaya lebih cepat dan mudah, lebih baik dengan …. 

a. parutan     c. mixer 

b. blender     d. cobek  

 

 

 9.  Perhatikan macam-macam kegiatan produksi di bawah ini! 

      1) pembuatan mie instan 
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      2) pembuatan kain tenun 

      3) pembuatan tempe 

      4) pembuatan kecap 

      5) pembuatan krupuk 

      Yang termasuk kegiatan produksi pada masa lalu adalah nomor …. 

a. 1, 3, dan 4    c. 2, 3, dan 5 

b. 1, 2, dan 5    d. 2, 4, dan 5 

 

10. Berikut benda yang terbuat dari kayu adalah …. 

 a. kursi, meja, dan plastik  c. pensil, kaca, dan kertas 

 b. kertas, piring dan lemari  d. pensil, kertas, dan meja 

 

11. Kegiatan mengirimkan atau menerima pesan disebut.... 

a. teknologi     c. isyarat 

b. perhubungan     d. komunikasi 

 

12. Jika kamu akan mengirimkan surat, kamu harus membayarnya sesuai 

dengan jauh dekatnya alamat surat yang akan dituju. Biaya pengiriman 

surat tersebut adalah .... 

a. materai      c. kupon 

b. perangko     d. amplop 

 

13. Pesawat telepon pertama kali ditemukan oleh.... 

a. Markis Glugielmo Marconi   c. Alexander Graham Bell 

b. Cirvac      d. John Logie Baird 

 

14. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Alat komunikasi tradisional pada gambar di samping 

digunakan dengan cara …. 

a. ditiup langsung  

b. dipukul dengan tangan 

c. dipukul dengan kayu 

d. dipetik dengan jari 

 

15. Perhatikan jenis alat komunikasi di bawah ini! 

1) telepon kabel   4) televisi 

2) kentongan   5) surat 

3) e-mail 

Yang Termasuk teknologi komunikasi masa kini yaitu nomor …. 

a. 1, 3, dan 4     c. 2, 3, dan 5 

b. 1, 2, dan 5    d. 2, 4, dan 5 

 

16. Perhatikan ciri alat komunikasi berikut! 
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1) jangkauannya luas 

2) murah 

3) alatnya sederhana 

4) perlu keahlian untuk memperbaikinya 

5) tidak berdampak negative pada kesehatan 

Yang termasuk ciri teknologi komunikasi pada masa lalu adalah .… 

a. 1, 2, dan 4    c. 2, 3 dan 4 

b. 1, 3 dan 5    d, 2, 3, dan 5 

 

17. Terbitan berkala yang berisi berbagai liputan jurnalistik disebut …. 

 a. koran     c.makalah 

 b. majalah     d.jurnal 

 

18. Di bawah ini merupakan fungsi dari kentongan, kecuali …. 

a. memanggil warga desa untuk melakukan kerja bakti  

b. memberi tahu warga desa kalau ada warga desa yang melahirkan 

c. memberitahu warga bahwa sedang terjadi pencurian atau perampokan 

d. memberitahu warga desa bahwa ada bencana alam  

 

19. Di bawah ini yang merupakan salah satu keunggulan teknologi 

komunikasi masa lalu adalah …. 

a. pengiriman berita lebih cepat 

b. jangkauannya luas 

c. harganya murah 

d. alatnya modern dan canggih 

 

20. Perhatikan cara menelepon orang menggunakan hp! 

1) tekan tombol panggil 

2) setelah selesai berbicara, tekan tombol tutup 

3) pilih nomor yang akan ditelepon 

4) tunggu hingga telepon di terima lawan bicara 

Urutan dalam menggunakan hp untuk menelepon yang benar adalah …. 

a. 3 – 1 – 2 – 4    c. 3 – 1 – 4 – 2 

b. 3 – 4 – 2 – 1    d. 3 – 2 – 4 – 1 

 

21. Teknologi produksi adalah proses kegiatan …. 

a. yang menghasilkan barang    

b. membersihkan lingkungan bersama 

c. menyampaikan pesan/isyarat 

d. perpindahan orang ke suatu tempat  

   

22. Yang termasuk dalam kelompok alat produksi masa lalu yaitu …. 
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a. lesung, cangkul dan mesin penggling c. traktor, sabit, dan cangkul 

b. cangkul, lesung, dan kapak  d. kapak, blender, dan cangkul 

 

23. Barang yang diproduksi dengan berbahan dasar bagian pohon kelapa 

yaitu .… 

a. sapu lidi, hiasan dan sepatu  c. keset, hiasan pernikahan, dan tas 

b. hiasan, buku, dan sapu lidi  d. sapu lidi, keset, dan hiasan 

 

24. Salah satu keunggulan teknologi produksi modern yaitu …. 

a. tidak menimbulkan polusi  c. produksinya cepat  

b. bergantung pada peralatan  d. biaya produksi lebih besar 

 

25. Yang merupakan ciri teknologi produksi modern,kecuali …. 

a.  menampung sedikit tenaga kerja c. harus ditangani tenaga ahli 

b. bergantung pada peralatan  d. tidak menimbulkan polusi 

 

26. Perhatikan gambar di bawah ini! 

      a)  b)  

      c)  d)  

berdasarkan gambar di atas, yang termasuk peralatan produksi masa lalu  

yaitu …. 

a. a dan c    c. b dan c 

b. a dan d    d. c dan d 

 

 

 

 

 

 

27. Perhatikan cara memasak air berikut ini! 
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 1) Nyalakan kompor 

 2) Tunggu hingga air mendidih 

 3) Matikan api dan pindahkan air ke wadahnya 

 4) Tuangkan air ke dalam panci dan ditutup 

 Urutan memasak air yang benar adalah…. 

a. 1 – 2 – 3 – 4    c. 1 – 3 – 4 – 2 

b.   1 –4 –3 –2     d. 1– 4 – 2 – 3 

 

28. Daerah kebumen terkenal dengan pembuatan gentingnya,  langkah 

terakhir dalam proses produksi genting adalah …. 

a. menggiling adonan   c. dibakar dalam tungku 

b. dicetak membentuk genting  d.disusun dalam tungku 

 

29. Perhatikan kegiatan produksi di bawah ini! 

       1) menenun kain 

       2) pengeboran minyak bumi 

       3) membuat batik tulis 

       4) pembuatan mobil 

       5) pembuatan kecap 

Yang merupakan kegiatan produksi pada masa kini adalah nomor …. 

a. 1, 2, dan 4    c. 2, 3, dan 4    

b. 2, 4, dan 5    d. 3, 4, dan 5 

 

30. Hasil produksi dari bahan dasar tanah liat adalah …. 

 a. genting, kaca, dan kertas  c. batu bara, kertas, dan kendi  

 b. batu bata, pintu, dan genting  d. batu bata, genting, dan guci 

 

31.  Alat dan cara berhubungan dengan orang lain baik dalam bentuk lisan 

maupun tulisan adalah …. 

a. teknologi perdagangan   c. teknologi produksi 

b. teknologi komunikasi   d. teknologi transportasi 

 

32   Hari ini kamu sakit dan tidak dapat berangkat sekolah, alat komunikasi 

yang digunakan orang tua apabila meminta izin kepada guru untuk tidak 

masuk sekolah adalah .… 

a. telegram    c. e-mail 

b. kentongan    d. surat 

 

33.  Penemu pesawat radio yaitu …. 

 a. Alexander Graham Bell  c. Gugliemo Marconi 

 b. Samuel F.B Morse   d. John Logie Baird 

 

 

34.  Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Cara menggunakan alat komunikasi seperti gambar di 

samping yaitu .… 

a. dibagikan pada orang  

b. dijual di toko 

c. dipasang di tempat umum    

d. disiarkan tv/radio 

 

 

 

 

35.  Perhatikan jenis-jenis alat komunikasi berikut! 

1) kentongan 

2) televisi 

3) bedug 

4) telepon 

5) surat 

 Yang termasuk dalam teknologi komunikasi masa lalu yaitu nomor .… 

a. 1, 2, dan 5    c. 1, 3, dan 5 

b. 1, 3, dan 4    d. 2, 4, dan 5 

 

36.  Perhatikan ciri alat komunikasi berikut! 

1) alatnya sederhana 

2) perlu keahlian untuk memperbaikinya 

3) jangkauanya luas 

4) mudah diperbaiki 

5) bisa berdampak negatif 

Yang termasuk ciri teknologi komunikasi pada masa kini yaitu  

nomor .… 

a. 1, 2, dan 4    c. 1, 3 dan 5 

b. 2, 4 dan 5    d, 2, 3, dan 5 

 

37.  Yang termasuk alat komunikasi tradisional yang masih digunakan oleh 

masyarakat di desa-desa kabupaten Cilacap dan sekitarnya yaitu .... 

a. radio      c. televisi 

b. kentongan    d. telepon 

 

38.  Yang merupakan manfaat dari penggunaan teknologi komunikasi berupa 

media cetak,kecuali …. 

a.  dapat dibaca berkali-kali 

b.  sebagai pemberi informasi yang bervariatif 

c. harganya lebih terjangkau 

d. dapat menjangkau seluruh masyarakat  

39. Jangkauan komunikasi pada masa lalu lebih … dibandingkan jangkauan 

komunikasi sekarang. 
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a. luas      c. jauh 

b. sempit      d. mahal 

 

40. Perhatikan cara mengirimkan surat berikut! 

1) tulis surat yang akan dikirim  masukkan ke dalam amplop 

2)  kirim melalui kantor pos terdekat 

3) tulis alamat tujuan dan tempelkan perangko pada amplop 

4) masukkan surat ke dalam amplop 

     Cara mengirim surat yang benar adalah …. 

a. 1 – 3 - 2 – 4    c. 1 – 2 – 4 – 3 

b. 1 – 4 – 3 – 2    d. 1 – 4 – 2 – 3 
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Lampiran 14 

PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA  

PENILAI AHLI I 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester  : IV/2 

Penelaah :Drs. Akhmad Junaedi M.Pd. 

 

Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah seperti berikut ini: 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda silang (X) bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatanpada teks 

soal dan perbaikannya 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. 

1 
Materi 

Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda 

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

2. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, 

relevasi, kontinyuitas, 

keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

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

3. Pilihan jawaban 

homogen danLogis 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4. Hanya ada satu kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 
Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, 

dan tegas 

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

6. Rumusan pokok soal 

dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

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

7. Pokok soal tidak 

memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban 

homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau 

sejenisnya jelas dan 

berfungsi 

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

11. Panjang pilihan 

jawaban relatif sama 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan 

pernyataan "semua 

jawaban di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya 

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

14. Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal 

sebelumnya 

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

C. 

15. 
Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

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

16. Menggunakan bahasa 

yang komunikatif 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

18. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/kelompok 

katayang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian 

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

 

Lanjutan Penelaah Soal Uji Coba Pilihan Ganda 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. 

1 
Materi 

Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda 

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

2. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, 

relevasi, kontinyuitas, 

keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

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

3. Pilihan jawaban 

homogen danLogis 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci 

jawaban 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. 

5. 
Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, 

dan tegas 

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

6. Rumusan pokok soal 

dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

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

7. Pokok soal tidak 

memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban 

homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau 

sejenisnya jelas dan 

berfungsi 

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

11. Panjang pilihan 

jawaban relatif sama 

 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan 

pernyataan "semua 

jawaban di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya 

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

14. Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal 

sebelumnya 

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

C. 

15. 
Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

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

16. Menggunakan bahasa 

yang komunikatif 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

18. Pilihan jawaban tidak 

mengulang kata/kelompok 

katayang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 15 

PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA  

PENILAI AHLI II 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/semester  : IV/2 

Penelaah :Yudi, A.Ma.Pd 

 

Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya. Petunjuknya adalah seperti berikut ini: 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda silang (X) bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatanpada teks 

soal dan perbaikannya 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. 

1 
Materi 

Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda 

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

2. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, 

relevasi, kontinyuitas, 

keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

 

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

3. Pilihan jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

homogen danLogis 

4. Hanya ada satu kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 

5. 
Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, 

dan tegas 

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

6. Rumusan pokok soal 

dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

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

7. Pokok soal tidak 

memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban 

homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau 

sejenisnya jelas dan 

berfungsi 

 

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

11. Panjang pilihan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

jawaban relatif sama 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan 

pernyataan "semua 

jawaban di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya 

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

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya 

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

14. Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal 

sebelumnya 

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

C. 

15. 
Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

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

16. Menggunakan bahasa 

yang komunikatif 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

 

 

2
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

mengulang kata/kelompok 

katayang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian 

 

Lanjutan Penelaah Soal Uji Coba Pilihan Ganda 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. 

1 
Materi 

Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk 

pilihan ganda 

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

2. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, 

relevasi, kontinyuitas, 

keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

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

3. Pilihan jawaban 

homogen danLogis 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci 

jawaban 

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

B. Konstruksi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5. Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, 

dan tegas 

6. Rumusan pokok soal 

dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

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

7. Pokok soal tidak 

memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban 

homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau 

sejenisnya jelas dan 

berfungsi 

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

11. Panjang pilihan 

jawaban relatif sama 

 

 

 

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

12. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

 

 

2
2
0
 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

menggunakan 

pernyataan "semua 

jawaban di atas 

salah/benar" dan 

sejenisnya 

13. Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya 

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

14. Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal 

sebelumnya 

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

C. 

15. 
Bahasa/Budaya 

Menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

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

16. Menggunakan bahasa 

yang komunikatif 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

 

 

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

18. Pilihan jawaban tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

mengulang kata/kelompok 

katayang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

pengertian 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI HASIL UJI COBA SOAL 

N
o 

Nomor Soal 
to
tal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 36 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 35 

3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 35 

4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 34 

6 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 30 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 29 

8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 28 

9 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 28 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 28 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 25 

12 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 25 

13 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 24 

14 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 21 

15 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21 

16 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 21 

17 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 21 

18 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 20 

19 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 20 

20 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 20 



 

 

 

2
2
3
 

N
o 

Nomor Soal 
to
tal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

21 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 18 

22 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 

23 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 17 

24 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16 

25 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 

26 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15 

27 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 
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Lampiran 17 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL PILIHAN GANDA 

No Pearson Correlation Kriteria 

item1 .462 Valid 

item2 .296 Tidak Valid 

item3 .
a
 TIdak Valid 

item4 .414 Valid 

item5 .414 Valid 

item6 .438 Valid 

item7 .399 Valid 

item8 .425 Valid 

item9 .399 Valid 

item10 .113 Tidak Valid 

item11 .456 Valid 

item12 .583 Valid 

item13 .452 Valid 

item14 .
a
 TIdak Valid 

item15 .397 Valid 

item16 .432 Valid 

item17 .011 Tidak Valid 

item18 .421 Valid 

item19 .661 Valid 

item20 .482 Valid 

No Pearson Correlation Kriteria 

item21 .525 Valid 

item22 .443 Valid 

item23 .433 Valid 

item24 .277 Tidak Valid 

item25 .205 Tidak Valid 

item26 .265 TIdak Valid 

item27 .255 Tidak Valid 

item28 .179 TIdak Valid 

item29 -.156 Tidak Valid 

item30 .456 Valid 

item31 .444 Valid 

item32 .035 Tidak Valid 

item33 .410 Valid 

item34 .434 Valid 

item35 .515 Valid 

item36 .686 Valid 

item37 .502 Valid 

item38 .169 Tidak Valid 

item39 .817 Valid 

item40 .239 Tidak Valid 
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Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Persentase 

Valid 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 15,16, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 30,31, 33, 34, 

35, 36, 37, 39  

26 65% 

Tidak Valid 2, 3, 10, 14, 17, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 32, 38, 40 

14 35% 

Jumlah 40 100% 
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Lampiran 16 

 

 

HASIL UJI REALIABILITAS 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 27 100.0 

Excluded
a 0 .0 

Total 27 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.876 26 

 

 

 

Berdasarkan data yang didapatkan nilai reliabilitas butir soal r = 0,876 dan 

termasuk kategori baik karena lebih besar dari 0,8. 
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Lampiran 19 

REKAPITULASI ANALISIS TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA BEDA SOAL 

N
o 

Nomor Soal 

1 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 30 31 33 34 35 36 37 39 
tot
al 

kelom
pok 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 Atas 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 Atas 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 Atas 

4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 Atas 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 23 Atas 

6 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 Atas 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 21 Atas 

8 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 19 Atas 

9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 22 Atas 

10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 19 Atas 

11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 18 Atas 

12 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 Atas 

13 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 14 Atas 

14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 10 Bawah 

15 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 12 Bawah 

16 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 Bawah 

17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 11 Bawah 

18 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12 Bawah 

19 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 Bawah 

20 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 12 Bawah 
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N
o 

Nomor Soal 

1 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 30 31 33 34 35 36 37 39 
tot
al 

kelom
pok 

21 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 Bawah 

22 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 13 Bawah 

23 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9 Bawah 

24 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 Bawah 

25 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 Bawah 

26 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Bawah 

27 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Bawah 

Np 

1

4 7 

1

1 

2

4 

1

7 

2

2 

1

5 17 18 

2

0 18 12 17 13 

1

9 19 18 17 18 17 

1

9 8 16 12 18 9 
41
4 

 

Js 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 27 27 

2

7 27 27 27 27 

2

7 27 27 27 27 27 

2

7 27 27 27 27 27 

 

B 

0

,

5

1 

0

,

2

6 

0

,

4

0 

0

,

8

9 

0

,

6

3 

0

,

8

1 

0

,

5

6 

0,

63 

0,

67 

0,

7

4 

0,

67 

0,

44 

0,

63 

0,

48 

0,

7

0 

0,

67 

0,

67 

0,

63 

0,

67 

0,

63 

0,

7

0 

0,

29 

0,5

9 

0,4

4 

0,

67 

0,

33 

Kr

ite

ria 

S

e

d

a

n

g 

S

u

l

i

t 

S

e

d

a

n

g 

M

u
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a

h 

S

e

d

a

n

g 

M

u

d

a

h 

S

e

d

a

n
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Se
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ng 

Se
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ng 

M
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h 
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ng 

Se

da
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Se
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M

u

da

h 

Se

da

ng 

Se

da

ng 

Se

da

ng 

Se

da

ng 
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ng 

M

u

da

h 
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g 

Se
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g 

Se

da

ng 

Se

da

ng 
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Persentase Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

NO Kriteria Nomor Soal Jumlah Persentase 

1 
Terlalu Sukar 

(Sulit) 
4, 34 2 7,69% 

2 Sedang 

1, 5, 7, 9, 11, 12, 

15, 16, 18, 19, 21, 

22, 23, 30, 35, 36, 

37, 39 

19 73,08% 

3 
Terlalu Mudah 

(Mudah) 
6, 8, 13, 20, 33 5 19,23% 

Jumlah 26 100% 
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Lampiran 20 

HASIL PERHITUNGAN TERHADAP DAYA BEDA 

Nomor 

Soal 
BA BB JA JB PA=

𝑩𝑨

𝑱𝑨
 PB=

𝑩𝑩

𝑱𝑩
 

D = PA 

- PB 

1 9 5 13 14 0,69 0,36 0,36 

4 6 1 13 14 0,46 0,07 0,39 

5 8 3 13 14 0,62 0,21 0,41 

6 13 11 13 14 1 0,79 0,21 

7 10 7 13 14 0,77 0,5 0,27 

8 13 9 13 14 1 0,64 0,36 

9 10 5 13 14 0,77 0,36 0,41 

11 11 6 13 14 0,85 0,43 0,42 

12 13 5 13 14 1 0,36 0,64 

13 12 8 13 14 0,92 0,57 0,35 

15 11 7 13 14 0,85 0,5 0,35 

16 8 4 13 14 0,62 0,29 0,33 

18 11 6 13 14 0,85 0,43 0,42 

19 10 3 13 14 0,77 0,21 0,56 

20 12 7 13 14 0,92 0,5 0,42 

21 12 6 13 14 0,92 0,43 0,49 

22 11 7 13 14 0,85 0,5 0,35 

23 10 7 13 14 0,76 0,5 0,26 

30 12 6 13 14 0,92 0,43 0,49 

31 11 6 13 14 0,85 0,43 0,42 

33 12 7 13 14 0,92 0,5 0,42 

34 6 2 13 14 0,46 0,14 0,32 

35 10 6 13 14 0,77 0,42 0,35 

36 10 2 13 14 0,77 0,14 0,63 
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37 12 6 13 14 0,92 0,42 0,5 

39 9 0 13 14 0,69 0 0,69 

Pemberian Interpretasi terhadap Daya Beda 

No 
Nomor Butir 

Soal 
Jumlah Klasifikasi 

1  0 Baik Sekali 

2 

5, 9, 11, 12, 

18, 19, 20,21 

30, 31, 33, 36, 

37, 39 

14 Baik 

3 

1, 4, 6, 7, 8, 

13, 15,16  22, 

23, 34, 35, 

13 Cukup 

4  0 Jelek 
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Lampiran 21 

KISI-KISI PERNYATAAN AFEKTIF 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01     

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    

Materi Pokok : Teknologi Produksi  

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

dan provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 
Ranah Afektif 

Ting 

kat 

Kesuka

ran 

Pernyataan 

No

mor 

Soal 

2.2. Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi 

komunikasi dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakann

ya 

Siswa dapat menerima perkembangan 

teknologi dengan baik 

Skala 

Likert 

yang 

dimod

i-

fikasi. 

A1 

(Penerimaan) 
Mudah 

Positif 1 

Negatif 6 

Siswa dapat menanggapi perkembangan 

teknologi sebagai upaya kesejahteraan 

bersama 

A2 

(Penanggapan) 
Mudah 

Posistif 2 

Negatif 7 

Siswa dapat menyesuaikan sikap terhadap 

perkembangan teknologi yang harus 

diimbangi dengan tanggungjawab 

terhadap alam.  

 

A5(Pembentuk

an pola hidup) 
Sedang 

Positif 3 

Negatif 8 



 

 

 

2
3
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 
Ranah Afektif 

Ting 

kat 

Kesuka

ran 

Pernyataan 

No

mor 

Soal 

Siswa dapat menilai perkembangan 

teknologi adalah ciri kemajuan suatu 

bangsa 

A3 (Penilaian) Sulit 

Positif 4 

Negatif 9 

Siswa dapat menerima perkembangan 

teknologi harus disesuaikan dengan nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia.  

A1 

(Penerimaan) 
Sedang 

Positif 5 

Negatif 10 
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Lampiran 22 

 

PERNYATAAN RANAH AFEKTIF 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Kemajuan teknologi adalah hal yang sangat 

bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, 

sehingga kita harus mempelajarinya dengan baik  

    

2. Perkembangan teknologi merupakan upaya 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangsa 

Indonesia, jadi perkembangan teknologi sangat 

bermanfaat. 

    

3. Teknologi akan bermanfaat jika setiap orang 

yang mampu mengoperasikan peralatan 

teknologi tersebut bersungguh-sungguh dan 

bertanggungjawab terhadap alam sekitar,  

    

4. Kalau tidak mau tertinggal dari bangsa lain, kita 

harus tanggap terhadap perkembangan teknologi 

yang selalu berkembang dengan cepat. 

    

5. Perkembangan teknologi dari bangsa lain harus 

diselaraskan nilai yang dimilki bangsa Indonesia, 

sehingga kita tidak mudah menirunya 

    

6. Indonesia tidak membutuhkan perkembangan 

teknologi karena sudah kaya akan sumber daya 

alam, untuk memenuhi kebutuhannya. 

    

7. Perkembangan teknologi membuat bangsa 

Indonesia semakin menderita karena 

perkembangan teknologi sangat mengganggu 

    

8. Penggunaan teknologi modern membuat semua 

orang bebas membuang limbahnya, sehingga 

lingkungan menjadi kotor dan tercemar 

    

9. Mengabaikan perkembangan teknologi karena 

tidak berguna bagi perkembangan bangsa dan 

tidak baik bagi masyarakat Indonesia 

    

10. Semua penggunaan teknologi bangsa lain sangat 

bagus, sehingga kita harus meniru semuanya 

walaupun tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa 

indonesia  
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Lampiran 23 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 1 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Materi           

1. 
Pernyataan/soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-

kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, afeksi, 

atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi           

3. 
Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) dan 

jelas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih dan 

kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti, seperti semua, 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya           

11. 
Bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang penididikan 

siswa atau responden. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Soal menggunakan bahasa Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 24 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 1 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Materi           

1. 
Pernyataan/soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-

kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, afeksi, 

atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi           

3. 
Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) dan 

jelas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih dan 

kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti, seperti semua, 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya           

11. 
Bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang penididikan 

siswa atau responden. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Soal menggunakan bahasa Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 25 

KISI-KISI SOAL TES  PSIKOMOTOR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01     

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    

Materi Pokok : Teknologi Produksi dan komunikasi 

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

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk tes 
Ranah 

Psikomotor 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

2.1 Mengenal 

Perkembangan 

Teknologi 

Produksi, 

Komunikasi, dan 

Transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

Siswa dapat menunjukkan cara sederhana 

pembuatan minuman susu sebagai contoh 

proses produksi  

Unjuk kerja 

 

P1 Sedang 1 

Siswa dapat menunjukkan cara 

menggunakan alat komunikasi sederhana 

berupa kentongan 

P1 Mudah 2 

Siswa dapat menunjukkan cara 

menggunakan alat komunikasi berupa 

telepon seluler 

P1 Sedang 3 
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Lampiran 26 

 

SOAL TES PSIKOMOTOR 

A. Kerjakan tugas-tugas berikut dengan cara mempraktikkan langsung 

kegiatan yang ditugaskan. 

 

1. Buatlah segelas susu hangat dengan cara yang baik dan benar! 

Panduan untuk melatih siswa dan penilaian kerja pembuatan susu hangat. 

No. Aspek Keterampilan 
Skor 

4 3 2 1 

1. Gelas diletakkan di tempat yang datar     

2. Masukkan gula pasir secukupnya     

3. 
Tuangkan susu cair ke dalam gelas, dan 

aduk dan campur dengan gula pasir 

    

4.  
Tuangkan air dingin hingga setengah gelas 

dan diaduk 

    

5. 
Masukkan air panas secukupnya dan 

diaduk kembali  

    

 

2. Gunakanlah kentongan, dan praktikkan macam-macam kode yang digunakan 

untuk berkomunikasi!  

Lihatlah kode kentongan siskamling berikut! 
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 Panduan untuk melatih siswa dan penilaian kerja memukul kentongan. 

No. Aspek Keterampilan 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Memegang kentongan dan pemukulnya 

dengan baik 

    

2. 
Memukul kentongan dengan kode ada 

yang meninggal dengan benar 

    

3. 
Memukul kentongan dengan kode ada 

pencuri dengan benar 

    

4. 
Memukul kentongan dengan kode  

kebakaran dengan benar 

    

5.  
Memukul kentongan dengan kode ada 

bencana dengan benar 

    

 

3. Praktikkan penggunaan telepon seluler untuk menelepon! 

Panduan untuk melatih siswa dan penilaian kerja telepon 

No. Aspek Keterampilan 
Skor 

4 3 2 1 

1. Memegang hp dengan baik dan benar     

2. 
Memilih nomor tujuan yang akan 

dihubungi 

    

3. 
Tekan tombol “panggil” untuk 

menghubungi orang yang di tuju 

    

4. 

Setelah diterima, ucapkan salam dan 

mengecek kembali orang yang dituju 

dengan bertanya “apakah benar ini bapak 

…”. 

    

5. 
Sampaikan tujuan menelepon dengan 

ramah dan sopan santun 

    

6. 

Pada akhir pembicaraan, ucapkan salam 

kembali dan tekan tombol “penutup” untuk 

menutup telepon 

    

 

Berilah tanda centang () pada skor: 

4 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat 

3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lama 

2 bila aspek tersebut dilakukan dengan selesai tapi salah 

1 bila dilakukan tapi tidak selesai 

(0 bila tidak ada usaha sama sekali) 
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Lampiran 27 

 

ANALISIS BUTIR SOAL ASPEK PSIKOMOTOR 

PENILAI AHLI I 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IIV/ 2 

Penelaah  : Drs. Akhmad Junaedi M.Pd. 

           

   

Petunjuk: 

Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian 

formatnya. Petunjuknya adalah seperti  berikut ini 

(1) Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format!  

(2) Berilah tanda cek () pada kolom jika butir soal yang ditelaah sudah sesuai 

dengan kriteria! 

(3) Berilah tandasilang (X) pada kolom jika butir soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks 

soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

Siklus I Siklus II 

1 1 2 

A. 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes 

perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah taua tingkat kelas 

   

-  - 

   

   

B. 

5. 
Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban perbuatan/praktik    
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

Siklus I Siklus II 

1 1 2 

   

6. 

 

7. 

8. 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan 

soal 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian 

dengan jelas dan  terbaca 

-  - 

   

   

C. 

9. 

10. 

11. 

 

12 

. 

13. 

 

Bahasa/Budaya 

Rumusan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

Tidak menggunakan kata /ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 

   

   

   

   

-  - 
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Lampiran 28 

 

ANALISIS BUTIR SOAL ASPEK PSIKOMOTOR 

PENILAI AHLI II 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IIV/ 2 

Penelaah  : Yudi, A.Ma.Pd  

 

Petunjuk: 

Dalam menganalisis butir soal, penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian 

formatnya. Petunjuknya adalah seperti  berikut ini 

(1) Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format!  

(2) Berilah tanda cek () pada kolom jika butir soal yang ditelaah sudah sesuai 

dengan kriteria! 

(3) Berilah tandasilang (X) pada kolom jika butir soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks 

soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

Siklus I Siklus II 

1 1 2 

A. 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes 

perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 

 

   

   

   

   

B. 

5. 

 

6. 

 

 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban perbuatan/praktik 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan 

soal 
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

Siklus I Siklus II 

1 1 2 

7. 

 

8. 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian 

dengan jelas dan  terbaca 

   

-  - 

C. 

9. 

10. 

11. 

 

12 

. 

13. 

 

Bahasa/Budaya 

Rumusan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

Tidak menggunakan kata /ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
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Lampiran 29 

LEMBAR SOAL TES AWAL 

Nama Sekolah : SD Negeri Dondong 01  

Kelas/Semester : IV/ 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

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

No Absen : ………………....... 

 

B. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d dengan benar!  

1. Teknologi yang digunakan dalam proses kegiatan menghasilkan barang 

disebut teknologi …. 

a. komunikasi     c. distribusi 

b. produksi    d. konsumsi 

 

2. Yang termasuk dalam kelompok alat produksi masa lalu yaitu …. 

a. lesung, cangkul dan mesin penggling c. traktor, sabit, dan cangkul 

b. cangkul, lesung, dan kapak  d. kapak, blender, dan cangkul 

 

3. Barang yang diproduksi dengan berbahan dasar bagian pohon kelapa 

yaitu .… 

a. sapu lidi, hiasan dan sepatu  c. keset, hiasan pernikahan, dan tas 

b. hiasan, buku, dan sapu lidi  d. sapu lidi, keset, dan hiasan 

 

4. Industri dengan peralatan modern ... tenaga kerja manusia. 

a. banyak membutuhkan    c. sangat membutuhkan 

b. tidak banyak membutuhkan   d. tidak membutuhkan 

 

5. Berikut ini merupakan ciri teknologi produksi sederhana adalah …. 

a. mengakibatkan terjadinya pencemaran 

b. memerlukan sedikit tenaga kerja 

c. jumlah barang yang dihasilkan banyak 

       d. waktu untuk proses produksi lama 
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6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

a)   b  

c)  d)  

dari beberapa gambar di atas, yang termasuk peralatan produksi masa kini 

adalah gambar  …. 

a. a dan b      c. b dan c 

b. a dan d     d. c dan d 

 

7. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1)  Menyiapkan tanah liat dan digiling menjadi adonan 

2)  Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3)  Adonan dicetak satu per satu. 

4)  Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar adalah .... 

a. 1 – 2 – 3 – 4    c. 1 – 3 – 2 – 4 

b. 1 – 3 – 4 – 2    d. 1 – 2 – 4 – 3 

 

8. Ketika akan membantu ibu di dapur, kamu disuruh untuk membuat jus buah. 

Supaya lebih cepat dan mudah, lebih baik dengan …. 

a. parutan     c. mixer 

b. blender     d. cobek  
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 9.  Perhatikan macam-macam kegiatan produksi di bawah ini! 

      1) pembuatan mie instan 

      2) pembuatan kain tenun 

      3) pembuatan tempe 

      4) pembuatan kecap 

      5) pembuatan krupuk 

      Yang termasuk kegiatan produksi pada masa lalu adalah nomor …. 

a. 1, 3, dan 4    c. 2, 3, dan 5 

b. 1, 2, dan 5    d. 2, 4, dan 5 

 

10. Hasil produksi dari bahan tanah liat adalah …. 

 a. genting, kaca, dan kertas  c. batu bara, kertas, dan kendi  

 b. batu bata, pintu, dan genteng  d. batu bata, genteng, dan guci 

 

11. Kegiatan mengirimkan atau menerima pesan disebut.... 

a. teknologi     c. isyarat 

b. perhubungan     d. komunikasi 

 

12. Jika kamu akan mengirimkan surat, kamu harus membayarnya sesuai 

dengan jauh dekatnya alamat surat yang akan dituju. Biaya pengiriman 

surat tersebut adalah .... 

a. materai      c. kupon 

b. perangko     d. amplop 

 

13. Pesawat telepon pertama kali ditemukan oleh.... 

a. Markis Glugielmo Marconi   c. Alexander Graham Bell 

b. Cirvac      d. John Logie Baird 

 

14. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Cara menggunakan alat komunikasi seperti gambar di 

samping yaitu .… 

a. dibagikan pada orang 

b. dijual di took 

c. dipasang di tempat umum    

d. disiarkan tv/radio 
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15. Perhatikan jenis-jenis alat komunikasi berikut! 

1) kentongan 

2) televisi 

3) bedug 

4) telepon 

5) surat 

 Yang termasuk dalam teknologi komunikasi masa lalu yaitu nomor .… 

a. 1, 2, dan 5    c. 1, 3, dan 5 

b. 1, 3, dan 4    d. 2, 4, dan 5 

 

16. Perhatikan ciri alat komunikasi berikut! 

1) alatnya sederhana 

2) perlu keahlian untuk memperbaikinya 

3) jangkauanya luas 

4) mudah diperbaiki 

5) bisa berdampak negatif 

Yang termasuk ciri teknologi komunikasi pada masa kini yaitu  

nomor .… 

a. 1, 2, dan 4    c. 1, 3 dan 5 

b. 2, 4 dan 5    d, 2, 3, dan 5 

 

17. Yang termasuk alat komunikasi tradisional yang masih digunakan oleh 

masyarakat di desa-desa kabupaten Cilacap dan sekitarnya yaitu .... 

a. radio      c. televisi 

b. kentongan    d. telepon 

 

18. Di bawah ini merupakan fungsi dari kentongan, kecuali …. 

a. memanggil warga desa untuk melakukan kerja bakti  

b. memberi tahu warga desa kalau ada warga desa yang melahirkan 

c. memberitahu warga bahwa sedang terjadi pencurian atau perampokan 

d. memberitahu warga desa bahwa ada bencana alam  

 

19. Jangkauan komunikasi pada masa lalu lebih … dibandingkan jangkauan 

komunikasi sekarang. 

a. luas      c. jauh 

b. sempit      d. mahal 
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20. Perhatikan cara menelepon orang menggunakan hp! 

1) tekan tombol panggil 

2) setelah selesai berbicara, tekan tombol tutup 

3) pilih nomor yang akan ditelepon 

4) tunggu hingga telepon di terima lawan bicara 

Urutan dalam menggunakan hp untuk menelepon yang benar adalah …. 

a. 3 – 1 – 2 – 4    c. 3 – 1 – 4 – 2 

b. 3 – 4 – 2 – 1    d. 3 – 2 – 4 – 1 

 

 

 

 KUNCI JAWABAN SOAL TES AWAL 

 

A. Penskoran bentuk pilihan ganda 

Penskoran tanpa koreksi, setiap soal pilihan ganda yang dijawab benar 

mempunyai bobot 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab berbobot 0 

1. B     

2. B    

3. D     

4. B    

5. D   

6. C   

7. C   

8. B   

9. C   

10. D 

 

 

 

 

 

 

 

11. D    

12. B    

13. C    

14. C    

15. C   

16. D   

17. B   

18. B   

19. B   

20. C 
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Lampiran 30 

DATA HASIL PENILAIAN TES AWAL KELAS IV 

SD NEGERI DONDONG 01 KABUPATEN CILACAP 

No. Nama Siswa Nilai 
KKM = 70 

Tuntas Belum Tuntas 

1 Bambang Setiawan  30 - √ 

2 Dina Febriyanti 60 - √ 

3 Erik Dwi andika 45 - √ 

4 M.Madinal Aiman  60 - √ 

5 Afrizon Setiawan 70 √ - 

6 Ahmad fatoni 20 - √ 

7 Alfiana  60 - √ 

8 Afriska seiawati 60 - √ 

9 Eka S Riyanto 70 √ - 

10 Fitriyani puspita 75 √ - 

11 Giar Pangestu  55 - √ 

12 Ghefira Azrotussofa 45 - √ 

13 Heliza Nuralifia 85 √ - 

14 Mulya Riawan 70 √ - 

15 Ma fullah 50 - √ 

16 Nofatoni - - - 

17 Rahman Priyanto 30 - √ 

18 Rafli Nurharis 25 - √ 

19 Suci Nurhasanah 55 - √ 

20 Shinta Nursaafi 65 - √ 

21 Syazana Nabila A. 60 - √ 

22 Syahrul Rifki 20 - √ 

23 Zainun Anwar 75 √ - 

Jumlah Nilai 1185 
 

Rata-Rata Nilai 53,86 

Jumlah Siswa Tuntas  6  

Persentase Tuntas (%)  27,27  

Jumlah Siswa Tidak Tuntas   16 

Persentase Tidak Tuntas (%)   72,73 
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Lampiran 31 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV  

SIKLUS I 

No Nama SiklusI 

1.  Bambang Setiawan  √ 

2.  Dina Febriyanti √ 

3.  Erik Dwiandika √ 

4.  M.Madinal Aiman  √ 

5.  Afrizon Setiawan √ 

6.  Ahmad fatoni √ 

7.  Alfiana  √ 

8.  Afriska seiawan √ 

9.  Eka Sri Riyanto √ 

10.  Fitriani puspita √ 

11.  Giar Pangestu  √ 

12.  Ghefira Azrotuss √ 

13.  Heliza Nuralifia √ 

14.  Mulya Riawan √ 

15.  Ma‟fullah √ 

16.  Nofatoni - 

17.  Rahman Priyanto √ 

18.  Rafli Nurharis √ 

19.  Suci Nurhasanah √ 

20.  Shinta Nursalafi √ 

21.  Syazana Nabila A. √ 

22.  Syahrul Rifki √ 

23.  Zainun Anwar √ 

Jumlah siswa yang tidak hadir 1 

Persentase siswa yang tidak hadir 4,35% 

Jumlah siswa yang hadir 22 

Persentase siswa yang hadir 95,65% 
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Lampiran 30 

 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS IV 

 

No Kelompok A No Kelompok B 

A1 

A2 

A3 

A4 

Haliza Nuralifa 

AfriskaSetiawan 

Giar Pangestu 

Rafli Nurharis 

B1 

B2 

B3 

B4 

Fitriani Pusita 

Alfiana 

Erik Dwi Andika 

Nofatoni 

 

No Kelompok C No Kelompok D 

C1 

C2 

C3 

C4 

Shinta Nursalafi 

Dina Febriyanti 

Afrizon Setiawan 

Ahmad Fatoni 

D1 

D2 

D3 

D4 

Mulya Irawan 

Syazana Nabila A. 

Rahman Priyanto 

Mafulloh 

 

No Kelompok E No Kelompok F 

E1 

E2 

E3 

E4 

Muh.Madinal A. 

Zainun Anwar 

Ghefira Azrotus 

Syahrul Rifki 

F1 

F2 

F3 

 

Eka Sri Riyanto 

Suci Nurhasanah 

Bambang S 
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Lampiran 33 

 

DAFTAR MEJA TURNAMEN SISWA KELAS IV 

SD NEGERI DONDONG 01 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meja Turnamen 1 

Anggota : A1, B1, C1 

Meja Turnamen 2 

Anggota : A2, B2, C2 

Meja Turnamen 3 

Anggota: A3, B3, C3 

Meja Turnamen 4 

Anggota: A4, B4, C4 

Meja Turnamen 5 

Anggota: D1, E1, F1 

 

Meja Turnamen 6 

Anggota: D2, E2, F2, D4 

Meja Turnamen 7 

Anggota: D3, E3, F3, E4 
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Lampiran 34 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I  

 

 Sekolah   : SD Negeri Dondong 01 kabupaten Cilacap 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  : IV (empat) / 2 (genap) 

 Pokok bahasan      : Perkembangan teknologi   

 Sub pokok bahasan : Perkembangan teknologi untuk produksi 

 Alokasi Waktu     : 3 x 35 menit  

 Hari/tanggal  : Senin, 30 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

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

teknologi di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan 

Propinsi 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Melakukan kerja sama di lingkungan rumah, sekolah, dan 

kelurahan/desa 

C. Indikator 

1. Membandingkan/membedakan jenis teknologi produksi pada masa lalu 

dan masa sekarang 

2. Menunjukkan peralatan teknologi produksi masa lalu dan sekarang 

3. Menyebutkan macam-macam alat produksi masa lalu dan masa kini 

4. Menceritakan pengalaman menggunakan alat produksi lalu dan 

sekarang  
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5. Cara menggunakan secara sederhana teknologi produksi masa lalu dan 

masa kini 

D. Tujuan Pembelajaran:. 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membedakan jenis 

teknologi produksi pada masa lalu dan masa sekarang. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan cara 

menggunakan teknologi produksi secara sederhana pada masa lalu dan 

masa kini  yanga ada di lingkungan sekitarnya. 

3. Dengan melakukan diskusi dengan teman kelompok, siswa dapat  

menunjukkan minimal 3 contoh  peralatan teknologi produksi masa lalu 

dan sekarang. 

4. Dengan melakukan praktik secara langsung, siswa dapat 

menggambarkan pengalaman menggunakan alat produksi masa lalu dan 

sekarang 

5. Dengan melakukan kegiatan pada pembelajaran model TGT. siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 macam alat produksi masa lalu dan masa kini. 

6. Dengan melakukan diskusi dengan teman kelompok, siswa dapat 

membandingkan kelebihan dan kekurangan dari teknologi masa lalu dan 

sekarang 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Berani, bertanggung jawab, jujur,disiplin  kerja keras,  bekerja sama 

E. Model dan Metode 

1. Model :  Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

2. Metode :  Ceramah, tanya jawab, diskusi, diskusi terbimbing, 

Permainan dan Turnamen 

F. Materi 

 Perkembangan teknologi produksi 
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G. Kegiatan Pembelajaran: 

1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

a. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

b. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa.  

c. Melakukan apersepsi dengan cara guru menanyakan pada siswa 

“apakah sudah sarapan pagi?”.  

d. Dilanjutkan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

makanan yang dimakan waktu sarapan dengan proses produksi 

e. Menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (75 menit) 

a. Eksplorasi (25 menit) 

1) Penyajian Kelas 

a) Guru mengarahkan siswa untuk membuka gambar pada 

buku mengenai teknologi masa lalu dan masa sekarang 

b) menjelaskan materi teknologi produksi masa lalu dan masa 

kini 

c) Guru memberikan contoh mengenai jenis-jenis teknologi 

masa lalu dan sekarang 

d) Guru mendemonstrasikan cara pembuatan minuman susu 

yang benar dan ditirukan siswa.  

b. Elaborasi (45 menit) 

1) Kelompok (Teams) 

a) Siswa dibagi dalam kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan tiga sampai empat siswa yang heterogen dari 

segi kemampuan akademik, jenis kelamin, kelompok ras 

dan etnis. Pada setiap kelompok diberikan nomor dada 

dengan urutan sesuai dengan prestasinya. 

b) Siswa berkumpul dengan kelompok masing-masing dan 

melakukan diskusi untuk menunjukkan dan 
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membandingkan peralatan teknologi produksi pada masa 

lalu dan sekarang. 

c) Salah satu siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan 

mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya dengan 

bimbingan guru. 

d) Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi 

hasil pekerjaan kelompok yang dipresentasikan. 

2) Pertandingan atau Lomba (Tournament) 

a) Siswa mendengarkan aturan atau tata cara permainan. 

b) Siswa dibagi ke dalam beberapa meja turnamen. Tiga 

peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan dalam 

meja I, tiga peserta didik selanjutnya pada meja II dan 

seterusnya. Dalam hal ini nomor dada A1 berkumpul 

dengan nomor dada B1 dan C1 dalam satu meja turnamen. 

Begitu pula nomor yang lainya sehingga ada 7 meja 

turnamen dengan 6 kelompok awal dari 23 siswa. 

c) Setiap meja turnamen diberikan kartu soal diletakkan 

terbalik di masing-masing meja kelompok  

d) Secara bergantian antar meja turnamen salah satu siswa 

membaca soal dan berusaha menjawabnya. Apabila siswa 

tersebut dapat menjawab benar mendapatkan skor 10. 

Apabila dalam kelompok tersebut tidak dapat menjawab 

pertanyaan, perwakilan kelompok laindapat menjawab 

pertanyaan tersebut dan mendapatkan skor 10. (komponen 

dalam pembelajaran model TGT yaitu games) 

e) Setelah soal di meja sudah habis maka dilakukan 

perhitungan skor pada kartu skor tiap siswa yang disediakan  

f) Siswa kembali pada kelompok asal dan mengakumulasikan 

nilai turnamen individu ke dalam nilai kelompok.  
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c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memberikan penghargaan pada siswa dan kelompok yang 

mendapatkan skor tertinggi (komponen model pembelajaran 

TGT yaitu penghargaan) 

2) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dipahami siswa 

3) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

3. Kegiatan penutup (20 menit) 

a. Guru melakukan evaluasi pembelajaran 

b. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

c. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi 

d. Menutup pembelajaran dengan salam dan pesan penutup. 

H. Media 

1. Media 

a. Gambar contoh alat-alat produksi 

b. LKS 

c. Kartu soal  

d. Susu, gelas, sendok, air hangat dan gula pasir. 

2. Sumber belajar 

Asayari, Wahyudi dan Mintari. 2007. Ilmu pengetahuan Sosial 4 Untuk 

Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas 4. Jakarta: Erlangga. 

Halaman 125-131 

I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis tes 

sikap (afektif) dan tes perbuatan (psikomotor) (terlampir) 
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2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Proses 

1) Penilaian kinerja dengan lembar observasi 

2) Penilaian aktivitas siswa dengan lembar observasi 

3) Penilaian psikomotor dengan lembar observasi 

b. Penilaian Hasil Belajar 

1) Pilihan ganda dengan kriteria penilaian 

Soal evaluasi 10 butir dengan penilaian masing-masing 

bobot soal 1 

2) Penilaian skala Likert 

Soal dengan 10 butir dengan masing-masing penilaian 

mempunyai bobot soal 4 

3) Penilaian Psikomotor 

Soal 1 butir dengan masing-masing penilaian mempunyai 

bobot soal4 

Nilai Akhir = 
Skor perolehan

Skor total
x 100 

c. Kunci Jawaban (terlampir) 
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Lampiran 1 

Materi Ajar  

Siklus I  

 

a. Perkembangan Teknologi Produksi 

 Proses untuk membuat dan menghasilkan berbagai barang kebutuhan 

tersebut dinamakan proses produksi. Di dalam proses produksi dibutuhkan 

bermacam cara dan peralatan agar proses tersebut dapat berjalan lancar. 

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu cara yang digunakan agar proses 

produksi dapat menghasilkan barang-barang berkualitas dalam jumlah besar dan 

dalam waktu yang singkat. 

I. Jenis-jenis Teknologi Produksi Tradisional dan Modern 

a. Teknologi Tradisional 

 Saat ini, beberapa teknologi tradisional masih digunakan. Misalnya, pada 

proses pembuatan gula merah. 

 Proses pembuatan gula merah cukup sederhana. Langkah awalnya adalah 

menebang pohon tebu yang sudah cukup umur. Tebu itu dimasukkan ke dalam 

tungku besar. Sehingga kulit dan daunya akan mengelupas dan mengeluarkan 

cairan gula berwarna merah kecoklatan. Setelah itu, cairan tersebut dimasukkan 

ke dalam mangkuk yang sekaligus sebagai alat cetak. Cairan tersebut 

menggumpal di dalam mangkuk dan akhirnya tercetak seperti bentuk mangkuk. 

b. Teknologi Modern 

 Kini, banyak proses produksi yang memanfaatkan teknologi tinggi yang 

bekerj dengan teliti dan cepat. Teknologi yang demikian disebut dengan teknologi 

modern.Pemanfaatan teknologi mesin sangat membantu produksi. Dengan 

teknologi tersebut, waktu prsoses produksi dapat dihemat. Dalam waktu singkat, 

mesin-mesin modern dapat memproses bahan-bahan baku menjadi sebuah produk. 

2. Diagram Alur Proses Produksi 

 Untuk menghasilkan suatu barang dibutuhkan proses produksi, yaitu 

rangkaian hal yang dilakukan untuk membuat suatu barang. Rangkaian kegiatan 
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tersebut harus dilakukan secara tepat dan berurutan. Inilah yang dinamakan 

sebagai alur proses produksi. Untuk itu, perhatikanlah diagram alur mengenai 

proses produksi. Untuk itu, perhatikanlah diagram alur mengenai proses produksi 

batu bata berikut! 

 

 

3. Membandingkan Teknologi Produksi Tradisional dan Modern 

 Terdapat perbedaan antara teknologi tradisional dan teknologi modern. 

Perbedaan tersebut antara lain dapat dilihat dari bentuk, jenis, kecepatan produksi, 

dan cara penggunaannya. Perhatikan perbandingan kedua teknologi itudalam tabel 

berikut! 

Teknologi Sederhana Teknologi Modern 

Peralatan sederhana 

Menggunakan tenaga manusia 

Tidak menimbulkan polusi  

Menampung banyak tenaga kerja 

Produksinya lambat 

Tidak banyak mengalami hambatan 

Peralatan canggih 

Menggunakan tenaga mesin 

Dapat menimbulkan polusi 

Menampung sedikit tenaga kerja 

Produksinya cepat 

Banyak mengalami hambatan, 

terutama jika mengalami kerusakan 

mesin  
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4. Pemanfaatan Satu Bahan Baku Untuk Beragam Barang Produksi 

 Semua barang produksi pasti berasal dari bahan baku. Bahan baku, disebut 

juga sebagai bahan mentah, yaitu suatu bahan yang akan diolah menjadi suatu 

barang. Satu bahan baku, bisa saja dibuat menjadi beberapa barang. Misalnya 

bahan baku pasir besi. Bahan baku ini digunakan untuk membuat besi, baja, paku, 

dan balok-balok besi atau baja yang digunakan dalam pembuatan gedung 

bertingkat, jembatan, dan sebagainya.  
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Lampiran 2 

 

Lembar Kerja Kelompok  

 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota  :  

1.  

2. 

3.  

4. 

 

Petunjuk: 

1. Masing-masing anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk 

memecahkan persoalan 

2. Diskusikan bersama kelompok untuk memecahkan persoalan di bawah ini 

3. Tuliskan jawaban kalian di kertas yang telah disediakan 

 

Tugas 1 

1. Gunakan gambar yang tersedia untuk memecahkan soal 

2. Carilah gambar yang berhubungan dengan teknologi produksi yang 

digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini! 

3. Gambar yang sudah dipilih kemudian dikelompokan antara teknologi 

produksi pada masa lalu dan masa kini! 

4. Tempelkan gambar-gambar itu dalam sebuah tabel di lembar jawaban! 

5. Lengkapilah setiap tabel untuk gambar teknologi produksi masa lalu dan 

masa kini dengan penjelasan tentang kegunaannya atau jenis produksi! 
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NO 
Teknologi produksi 

Kegunaanya 
Masa lalu Masa kini 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar…………….. 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar……………. 

 

3  
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NO 
Teknologi produksi 

Kegunaanya 
Masa lalu Masa kini 

Gambar……………. Gambar……………. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar……………. 

 

 

Jawaban Lembar Tugas Kelompok 

 

N

O 

Teknologi produksi Kegunaany

a Masa lalu Masa kini 

1 

 

Gambar kerbau pembajak 

sawah 

 

Gambar traktor 

Untuk 

menggembu

r 

kan Tanah 

2 

 

Gambar Petani merontokkan 

padi dengan di pukul-

 

Gambar penggunaan mesin 

perontok padi 

Untuk 

memisahkan 

padi dari 

tangkainya 
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N

O 

Teknologi produksi Kegunaany

a Masa lalu Masa kini 

pukulkan 

3 

 

Gambar penggunaan alu dan 

lesung 

 

Gambar mesin penggiling 

padi 

Untuk 

memisahkan 

beras 

dengan kulit 

padi 

4. 

 

Gambar menggunakan kapak 

 

Gambar menggunakan 

gergaji mesin 

Untuk 

memotong 

kayu 
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Kisi-kisi Soal Tes Formatif Siklus I 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas   : IV 

Semester  :2 

 

Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuanteknologi di lingkungan sekitar . 

Kompetensi Dasar 

2.3. Mengenal Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi serta pengalaman menggunakannya 

Materi 

Perkembangan teknologi produksi 

No IndikatorSoal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Taraf 

Kesukaran 
No. 

Soal 

1 Siswa dapat mendefinisikan pengertian teknologi produksi Pilihan 

Ganda 

 

 

C2 Sedang 1 

2 Siswa dapat menyebutkan macam-macam alat produksi 

masa lalu dan masa sekarang  
C1 Sedang 2 

3 Siswa dapat membedakan barang-barang yang dihasilkan 

dari proses produksi sederhana dan modern 
C2  Sedang 3 

4  Siswa dapat mengkategorikan keunggulan dan kelemahan 

teknologi produksi sederhana dan modern 
C2  Sulit 4 

5  Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri teknologi produksi 

sederhana dan modern 

 
C1  Sedang 5 
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No IndikatorSoal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Taraf 

Kesukaran 
No. 

Soal 

6 Disajikan gambar berupa peralatan produksi, siswa dapat 

membedakan peralatan yang digunakan pada teknologi 

produksi sederhana dan modern 

C2 Mudah  6 

7 Disajikan 4 pernyataan langkah proses produksi secara 

acak, siswa dapat menentukan cara menggunakan secara 

sederhana teknologi produksi masa lalu dan masa kini. 

C2 Sedang 7 

8 Disajikan sebuah permasalahan proses produksi, siswa 

dapat menceritakan pengalaman menggunakan alat 

produksi masa lalu dan masa kini. 

C3 Mudah 8 

9 Disajikan 5 kegiatan produksi, siswa dapat menunjukkan 

contoh kegiatan produksi pada masa lalu dan masa kini. 
C2 Sedang 9 

10 Siswa dapat menentukan hasil produksi dari bahan baku 

tertentu  
C2 Sedang 10 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF ASPEK AFEKTIF 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01     

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    

Materi Pokok : Teknologi Produksi  

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

dan provinsi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 
Ranah Afektif 

Ting 

kat 

Kesuka

ran 

Pernyataan 

No

mor 

Soal 

2.3. Mengenal 

perkemban

gan 

teknologi 

produksi 

komunikas

i dan 

transportas

i serta 

Siswa dapat menerima perkembangan 

teknologi dengan baik 

Skala 

Likert 

yang 

dimod

i-

fikasi. 

A1 

(Penerimaan) 
Mudah Negatif 3 

Siswa dapat menanggapi perkembangan 

teknologi sebagai upaya kesejahteraan 

bersama 

A2 

(Penanggapan) 
Mudah Negatif 4 

Siswa dapat menyesuaikan sikap terhadap 

perkembangan teknologi yang harus 

diimbangi dengan tanggungjawab 

terhadap alam.  

A5 

(Pembentukan 

pola hidup) 

Sedang Negatif 5 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 
Ranah Afektif 

Ting 

kat 

Kesuka

ran 

Pernyataan 

No

mor 

Soal 

pengalama

n 

mengguna

kannya 

Siswa dapat menilai perkembangan 

teknologi adalah ciri kemajuan suatu 

bangsa 

A3 (Penilaian) Sulit Positif 1 

Siswa dapat menerima perkembangan 

teknologi harus disesuaikan dengan nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia.  

A1 

(Penerimaan) 
Sedang Positif 2 
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIFASPEK PSIKOMOTOR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01     

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    

Materi Pokok : Teknologi Produksi dan komunikasi 

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

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk tes 
Ranah 

Psikomotor 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

2.1 Mengenal 

Perkembangan 

Teknologi 

Produksi, 

Komunikasi, dan 

Transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

Siswa dapat menunjukkan cara sederhana 

pembuatan minuman susu sebagai contoh 

proses produksi 

Unjuk kerja 

 
P1 Mudah 1 
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Lampiran 6 

Tes Formatif 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Kemandungan 03 Kota Tegal 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

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

No Absen : ………………....... 

 

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d dengan benar!  

1. Teknologi yang digunakan dalam proses kegiatan menghasilkan barang 

disebut teknologi …. 

a. komunikasi     c. distribusi 

b. produksi    d. konsumsi 

 

2. Yang termasuk dalam kelompok alat produksi masa lalu yaitu …. 

a. lesung, cangkul dan mesin penggling c. traktor, sabit, dan cangkul 

b. cangkul, lesung, dan kapak  d. kapak, blender, dan cangkul 

 

3. Barang yang diproduksi dengan berbahan dasar bagian pohon kelapa 

yaitu .… 

a. sapu lidi, hiasan dan sepatu  c. keset, hiasan pernikahan, dan tas 

b. hiasan, buku, dan sapu lidi  d. sapu lidi, keset, dan hiasan 

 

4. Industri dengan peralatan modern ... tenaga kerja manusia. 

a. banyak membutuhkan    c. sangat membutuhkan 

b. tidak banyak membutuhkan   d. tidak membutuhkan 

 

5. Berikut ini merupakan ciri teknologi produksi sederhana adalah …. 

a. mengakibatkan terjadinya pencemaran 

b. memerlukan sedikit tenaga kerja 

c. jumlah barang yang dihasilkan banyak 

       d. waktu untuk proses produksi lama 
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6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

a)   b  

c)  d)  

dari beberapa gambar di atas, yang termasuk peralatan produksi masa kini 

adalah gambar  …. 

a. a dan b      c. b dan c 

b. a dan d     d. c dan d 

 

7. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1)  Menyiapkan tanah liat dan digiling menjadi adonan 

2)  Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3)  Adonan dicetak satu per satu. 

4)  Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar adalah .... 

a. 1 – 2 – 3 – 4    c. 1 – 3 – 2 – 4 

b. 1 – 3 – 4 – 2    d. 1 – 2 – 4 – 3 

 

8. Ketika akan membantu ibu di dapur, kamu disuruh untuk membuat jus buah. 

Supaya lebih cepat dan mudah, lebih baik dengan …. 

a. parutan     c. mixer 

b. blender     d. cobek  
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 9.  Perhatikan macam-macam kegiatan produksi di bawah ini! 

      1) pembuatan mie instan 

      2) pembuatan kain tenun 

      3) pembuatan tempe 

      4) pembuatan kecap 

      5) pembuatan krupuk 

      Yang termasuk kegiatan produksi pada masa lalu adalah nomor …. 

a. 1, 3, dan 4    c. 2, 3, dan 5 

b. 1, 2, dan 5    d. 2, 4, dan 5 

 

10. Hasil produksi dari bahan tanah liat adalah …. 

 a. genting, kaca, dan kertas  c. batu bara, kertas, dan kendi  

 b. batu bata, pintu, dan genteng  d. batu bata, genteng, dan guci 

 

B. Isilah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan SS (sangat 

setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) sesuai 

dengan pendapatmu mengenai penyataan-pernyataan berikut ini! 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Kalau tidak mau tertinggal dari bangsa lain, kita 

harus tanggap terhadap perkembangan teknologi 

yang selalu berkembang dengan cepat. 

    

2. Perkembangan teknologi dari bangsa lain harus 

diselaraskan nilai yang dimilki bangsa Indonesia, 

sehingga kita tidak mudah menirunya 

    

3. Indonesia tidak membutuhkan perkembangan 

teknologi karena sudah kaya akan sumber daya 

alam, untuk memenuhi kebutuhannya. 

    

4. Perkembangan teknologi membuat bangsa 

Indonesia semakin menderita karena 

perkembangan teknologi sangat mengganggu 

    

5. Penggunaan teknologi modern membuat semua 

orang bebas membuang limbahnya, sehingga 

lingkungan menjadi kotor dan tercemar 
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C. Kerjakan tugas-tugas berikut dengan cara mempraktikkan langsung 

kegiatan yang ditugaskan. 

1. Buatlah segelas susu hangat dengan cara yang baik dan benar! 

Panduan untuk melatih siswa dan penilaian kerja pembuatan susu hangat. 

No. Aspek Keterampilan 
Skor 

4 3 2 1 

1. Gelas diletakkan di tempat yang datar     

2. Masukkan gula pasir secukupnya     

3. 
Tuangkan susu cair ke dalam gelas, aduk 

dan campur dengan gula pasir 

    

4.  
Tuangkan air dingin hingga setengah gelas 

dan diaduk 

    

5. 
Masukkan air panas secukupnya dan 

diaduk kembali  

    

Berilah tanda centang () pada skor: 

4 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat 

3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lama 

2 bila aspek tersebut dilakukan dengan selesai tapi salah 

1 bila dilakukan tapi tidak selesai 
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Lampiran 7 

 

Pedoman Pemberian Skor 

B. Penskoran bentuk pilihan ganda 

Penskoran tanpa koreksi, setiap soal pilihan ganda yang dijawab benar 

mempunyai bobot 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab berbobot 0 

Kunci Jawaban 

1. B      

2. B    

3. D     

4. B    

5. D   

6. C   

7. C   

8. B   

9. C   

10. D 

C. Skala Likert atau pernyataan (ranah afektif) 

Pernyataan 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

Keterangan soal 

No soal 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

1. 4 3 2 1 

2. 4 3 2 1 

3. 1 2 3 4 

4. 1 2 3 4 

5. 1 2 3 4 
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Lampiran 8 

Soal Turnamen 

1. Proses untuk membuat dan menghasilkan berbagai barang kebutuhan 

dinamakan proses…. 

2. Peralatan sederhana tetapi cukup mempermudah pekerjaan untuk membuat 

suatu barang disebut sebagai teknologi…. 

3. Contoh penggunaan teknologi tradisonal yaitu dalam pembuatan….dan…. 

4. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah adalah…. 

5. Dengan teknologi modern waktu proses produksi akan lebih…. 

6. Jumlah tenaga manusia yang dibutuhkan pada teknologi modern lebih…. 

7. Jumlah produksi barang yang dihasilkan oleh teknologi modern lebih…. 

8. Pembuatan tahu dan tempe termasuk jenis produksi yang menggunakan 

teknologi…. 

9. Pembuatan sosis dan mie instan termasuk jenis produksi yang menggunakan 

teknologi…. 

10. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu barang disebut ... 

produksi. 

11. Penggunaan teknologi tradisional lebih baik terhadap alam sekitar karena 

tidak menimbulkan…. 

12. Ciri khas teknologi modern dalam proses produksi adalah menggunakan 

tenaga…. 

13. Teknologi modern akan mengalami hambatan jika terjadi…. 

14. Kekurangan teknologi tradisional adalah biaya produksi…. 

15. Teknologi tradisional tidak dapat memenuhi pesanan dalam jumlah banyak 

karena…. 

16. Modal awal yang besar adalah kekurangan dari teknologi modern karena…. 

17. Bahan yang akan diolah menjadi suatu barang jadi disebut…. 

18. Bahan baku dari kecap, tahu dan tempe adalah…. 

19. Bahan baku dari meja, kertas, dan pensil adalah…. 

20. Langkah terakhir dalam pembuatan batu bata yaitu…. 

21. Kegiatan menghasilkan barang disebut…. 

22. Cara merontokkan gabah dengan teknologi tradisional adalah…. 

23. Untuk menggemburkan tanah pertanian pada teknologi modern 

menggunakan…. 

24. Ani-ani atau sabit adalah alat untuk…. 

25. Proses produksi yang harus dilalui sebelum padi menjadi beras adalah…. 

26. Bahan baku produksi gula pasir adalah…. 

27. Bahan baku minyak bumi dapat menghasilkan barang hasil produksi 

berupa….(sebutkan tiga) 

28. Bahan baku pembuatan roti, kue, dan mie adalah…. 

29. Manfaat penggunaan mesin perontok padi bagi petani adalah…. 
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30. Pembuatan barang hasil produksi berbahan dasar kedelai yang menggunakan 

teknologi modern adalah…. 

 

Lampiran 9 

Jawaban Soal Turnamen 

1. Produksi 

2. Tradisional 

3. Kain tenun, gula merah, batik, 

tahu, tempe, dll 

4. Pekalongan dan solo (cukup 

jawab satu) 

5. Cepat 

6. Sedikit 

7. Banyak 

8. Tradisional 

9. Modern 

10. Proses 

11. Polusi 

12. Mesin 

13. Kerusakan mesin 

14. Lebih besar 

15. Hasil produksi tidak cepat 

16. Untuk membeli mesin atau 

peralatan canggih 

17. Bahan baku 

18. Kedelai 

19. Kayu 

20. Dibakar/pembakaran 

21. Produksi 

22. Merontokkan padi dengan 

dipukul-pukul atau ditumbuk 

dengan lesung 

23. Traktor 

24. Memotong padi 

25. Padi digiling di mesin 

penggilingan atau ditumbuk. 

26. Tebu 

27. Bensin, solar, minyak tanah, 

avtur,, dan oli 

28. Gandum 

29. Menghemat tenaga dan lebih 

cepat selesai dalam merontokkan 

padi 

30. kecap 
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Lampiran 35 

 

HASIL TURNAMEN KELOMPOK BELAJAR (TEAMS)  

SIKLUS I 

 

No Kelompok A 

Skor 

yang 

Diperoleh 

No Kelompok B 

Skor 

yang 

Diperoleh 

A1 

A2 

A3 

A4 

Haliza Nuralifa 

AfriskaSetiawan 

Giar Pangestu 

Rafli Nurharis 

20 

- 

10 

10 

B1 

B2 

B3 

B4 

Fitriani Pusita 

Alfiana 

Erik Dwi Andika 

Nofatoni 

10 

10 

- 

- 

Jumlah Skor Kelompok 40 Jumlah Skor Kelompok 20 

 

No Kelompok C Skor 

yang 

Diperoleh 

No Kelompok D Skor 

yang 

Diperoleh 

C1 

C2 

C3 

C4 

Shinta Nursalafi 

Dina Febriyanti 

Afrizon Setiawan 

Ahmad Fatoni 

5 

10 

10 

- 

D1 

D2 

D3 

D4 

Mulya Irawan 

Syazana Nabila A 

Rahman Priyanto 

Mafulloh 

- 

10 

30 

10 

Jumlah Skor Kelompok 25 Jumlah Skor Kelompok 50 

 

No Kelompok E Skor 

yang 

Diperoleh 

No Kelompok F Skor 

yang 

Diperoleh 

E1 

E2 

E3 

E4 

Muh.Madinal A. 

Zainun Anwar 

Ghefira Azrotus 

Syahrul Rifki 

20 

10 

- 

10 

F1 

F2 

F3 

 

Eka Sri Riyanto 

Suci Nurhasanah 

Bambang S 

 

10 

- 

- 

Jumlah Skor Kelompok 
40 Jumlah Skor 

Kelompok 
10 
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Lampiran 36 

 

HASIL PENILAIAN KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I  

 

No. Kelompok Nilai 

1 Kelompok A 83,33 

2 Kelompok B 87,5 

3 Kelompok C 87,5 

4 Kelompok D 79,17 

5 Kelompok E 87,5 

6 Kelompok F 20,8 
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Lampiran 37 

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Aspek keterampilan yang dinilai langkah ke- 

Nilai 1 2 3 4 5 Jumlah 

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

1. Bambang Setiawan     √    √   √   √     √  16 80 

2. Dina Febriyanti    √    √   √     √    √ 19 95 

3. Erik Dwiandika    √  √      √    √   √  17 85 

4. M.Madinal Aiman     √   √     √  √     √  16 80 

5. Afrizon Setiawan    √    √   √   √      √ 17 85 

6. Ahmad fatoni    √    √    √    √    √ 20 100 

7. Alfiana     √    √    √   √    √  18 90 

8. Afriska setiawan    √    √   √   √     √  16 80 

9. Eka Sri Riyanto    √   √     √   √    √  17 85 

10. Fitriani puspita    √    √    √    √    √ 20 100 

11. Giar Pangestu     √    √   √    √    √  17 85 

12. Ghefira Azrotuss    √   √    √     √  √   16 80 

13. Haliza Nuralifia    √    √    √    √    √ 20 100 

14. Mulya Riawan    √    √   √    √    √  17 85 

15. Ma‟fullah    √  √     √    √    √  15 75 

16. Nofatoni                       
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No Nama 

Aspek keterampilan yang dinilai langkah ke- 

Nilai 1 2 3 4 5 Jumlah 

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

17. Rahman Priyanto    √    √   √     √   √  18 90 

18. Rafli Nurharis    √   √    √     √  √   16 80 

19. Suci Nurhasanah    √    √    √    √    √ 20 100 

20. Shinta Nursalafi    √    √    √  √      √ 18 90 

21. Syazana Nabila A.    √    √   √     √   √  17 85 

22. Syahrul Rifki    √  √      √    √    √ 18 90 

23. Zainun Anwar    √   √     √   √     √ 18 90 

Jumlah Nilai 386 1930 

Rata-rata 17.545

45 

87.72 
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Lampiran 35 

HASIL BELAJAR KELAS IV SD NEGERI DONDONG 01 KABUPATEN CILACAP 

SIKLUS I 

 

Nomor 
Nilai  

Kognitif 

Nilai 

Psikomotor 

Nilai 

Perbandingan 
∑ Gabungan 

ranah kognitif 

dan psikomotor 

Kriteria 

Ketuntasan 

Nilai 

Afektif 
Kategori 

60% 40% 

1.  40 80 24 32 56 Tidak Tuntas 2.2 C+ 

2.  90 95 54 38 92 Tuntas 2.8 B 

3.  80 85 48 34 82 Tuntas 3.6 A- 

4.  60 80 36 32 68 Tidak  Tuntas 2.8 B 

5.  100 85 60 34 94 Tuntas 2.2 C+ 

6.  100 100 60 40 100 Tuntas 2.8 B 

7.  70 90 42 36 78 Tuntas 2.6 B- 

8.  60 80 36 32 68 Tidak Tuntas 3.8 A 

9.  100 85 60 34 94 Tuntas 2.8 B 

10.  90 100 54 40 94 Tuntas 4 A 

11.  90 85 54 34 88 Tuntas 3.4 A- 

12.  70 80 42 32 74 Tuntas 2.6 B- 

13.  80 100 48 40 88 Tuntas 3.4 A- 

14.  90 85 54 34 88 Tuntas 3.6 A- 
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Nomor 
Nilai  

Kognitif 

Nilai 

Psikomotor 

Nilai 

Perbandingan 
∑ Gabungan 

ranah kognitif 

dan psikomotor 

Kriteria 

Ketuntasan 

Nilai 

Afektif 
Kategori 

60% 40% 

15.  50 75 30 30 60 Tidak Tuntas 2.8 B 

16.  - - - - - - 0  

17.  60 90 36 36 72 Tuntas 3.4 A- 

18.  60 80 36 32 68 Tidak Tuntas 2.2 C+ 

19.  80 100 48 40 88 Tuntas 2.8 B 

20.  60 90 36 36 72 Tuntas 4 A 

21.  100 85 60 34 94 Tuntas 2.4 B- 

22.  20 90 12 36 48 Tidak Tuntas 3.4 A- 

23.  80 90 48 36 84 Tuntas 2.6 B- 

Jumlah 1630 1930 978 772 1750  66.2  

Rata-rata 74.09 87.73 44.46 35.09 79.55 Tuntas 3.01 B+ 
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Lampiran 39 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I  

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

% A B C D E F Jumlah 

Skor 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.  Bambang Setiawan   √     √   √     √   √    √   14 58.33 

2.  Dina Febriyanti    √    √   √    √    √     √ 21 87,5 

3.  Erik Dwi andika √      √   √    √    √    √   12 50 

4.  M.Madinal Aiman    √    √    √    √   √     √  17 70.83 

5.  Afrizon Setiawan    √    √    √    √    √    √ 24 100 

6.  Ahmad fatoni   √    √     √   √    √     √ 20 83.33 

7.  Alfiana    √     √   √    √     √   √  20 83.33 

8.  Afriska setiawan   √     √  √     √   √     √  17 70.83 

9.  Eka S Riyanto   √    √    √     √   √     √ 20 83.33 

10.  Fitriyani puspita    √    √    √   √    √    √  21 87.5 

11.  Giar Pangestu    √    √    √    √   √    √   16 66.67 

12.  Ghefira Azrotussofa  √     √    √   √    √    √   14 58.33 

13.  Haliza Nuralifia    √    √    √    √    √   √  23 95.83 

14.  Mulya Riawan    √   √     √   √     √   √  21 87,5 

15.  Ma fullah  √    √     √    √   √    √   14 58.33 

16.  Nofatoni                          0 
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17.  Rahman Priyanto  √    √    √     √   √     √  14 58.33 

18.  Rafli Nurharis  √    √    √   √     √    √   11 45.83 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

% A B C D E F Jumlah 

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

19.  Suci Nurhasanah    √    √   √    √     √    √ 22 91.67 

20.  Shinta Nursalafi   √     √   √   √     √    √  18 75 

21.  Syazana Nabila A.   √    √     √   √    √    √  19 79.17 

22.  Syahrul Rifki   √    √    √   √    √     √  16 66.67 

23.  Zainun Anwar    √   √    √    √    √     √ 20 83.33 

Jumlah Nilai 66 71 67 63 61 66 
394 

1641.6

7 

Rata-rata 3 3.23 3.05 2.86 2.77 3 17.91 74.62 

Prosentase Keaktifan 

Siswa (%) 
75 80.68 76.14 71.59 69.32 75 74,62 74,62 
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Lampiran 40 

 

HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU TERHADAP 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

PRA SIKLUS 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran            1        2         3       4         

1.3 Merumuskan tujuan pembelajaran                      √  

1.4 Menentukan karakter yang diharapkan          √ 

dalam pembelajaran 

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.4. Mengembang dan mengorganisasikan           √ 

materi pembelajaran sesuai dengan materi  

2.5. Menentukan dan mengembangkan                       √ 

media pembelajaran 

 

Nama Guru : Yudi A.ma.Pd 

Sekolah  : SD Negeri Dondong 01 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Waktu : 3 Jam Pelajaran 

  

3 



289 

 

 

2
8
9
 

  1         2         3       4 

2.6. Memilih sumber belajar          √ 

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran  

3.6 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran          √ 

3.7 Menyusun langkah-langkah pembelajaran          √ 

3.8 Menentukan alokasi waktu pembelajaran          √ 

3.9 Menentukan cara-caramemotivasi siswa           √ 

3.10 Menyiapkan pertanyaan           √ 

Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.2 Menentukan penataan ruang           √ 

dan fasilitas belajar. 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian            √ 

siswa agar dapat berpartisipasidalam kegiatan  

pembelajaran  

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian          √ 

5.4 Membuat alat penilaian dan kunci           √ 

jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian          √ 

6.4 Penggunaan bahasa tulis          √ 

Rata-rata butir 6 = F 

3 

2,8 

3 

2,5 

3 
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Nilai APKG I = R 

  

R = 
𝐴 : 𝐵 : 𝐶 : 𝐷 : 𝐸 : 𝐹

6
  = 

3:3 2,8:3:2,5:3

6
 = 

17,3

6
 = 2,88 
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Lampiran 41 

 

HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU TERHADAP 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PRA SIKLUS 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola Ruang dan Fasilitas Pembelajaran.        1        2        3       4          

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar          √ 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas           √ 

       Rata-rata butir 1 = P 

 

1. Nama Guru  : Yudi A.Ma.Pd 

2. Sekolah   : SD Negeri Dondong 01 

3. Kelas/semester : IV (Empat)/2 

4. Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

5. Waktu   : 3 jam pelajaran 

 

3 
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2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran           1         2        3        4 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran            √ 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan             √ 

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.3 Menggunakan alat bantu (media)            √ 

 pembelajaran kontekstual yang sesuai  

 dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran           √ 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran                      √ 

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran             √ 

 secara efisien 

 Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola Interaksi Kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan           √ 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa           √ 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                 √ 

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa               √ 

3.5 Memantapkan penguasaan materi            √  

pembelajaran 

 Rata-rata butir 3 = R 

 

 

2,67 

2,8 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 1         2         3        4 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,          √ 

luwes, terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar          √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar -          √ 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan          √ 

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan          √ 

kepercayaan diri 

 Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS           √ 

terpadu 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu          √ 

5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang          √ 

Rata-rata butir 5= T  

6. Melaksanakan Evaluasi Proses danHasil Belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama           √ 

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada          √ 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

 

3 

2,5 

3 
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7.Kesan umum kinerja guru/ calon guru  1         2         3       4 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran                     √ 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan          √ 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa           √ 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran              √ 

                                                             Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG II = K 

  

K = 
𝑃 : 𝑄 : 𝑅 : 𝑆 : 𝑇 : 𝑈:𝑉

7
  = 

3:2,67 : 2,8:3:3: 2,5:2,75

7
 = 

19,72

7
 

 

= 2,82 

 

Hasil Performansi Guru Pra Siklus  

Aspek yang 

dinilai 
Nilai Bobot 

Bobot × 

Nilai 

Nilai Akhir 

(PG) 
Kriteria 

RPP (R) 2,88 1 2,88 
71 B 

PP (K) 2,82 2 5,64 

PG = 
(2,88):(2×2,82)

3
× 25 = 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,75 
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Lampiran 42 

 

HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU TERHADAP 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran            1        2         3        4         

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai          √  

dengan model TGT 

1.2 Menentukan karakter yang diharapkan                    √ 

dalam pembelajaran 

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1. Mengembang dan mengorganisasikan            √ 

materi pembelajaran sesuai dengan materi 

 

Nama Guru : Yudi A.ma.Pd 

Sekolah  : SD Negeri Dondong 01 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Waktu : 3 Jam Pelajaran  

Tanggal : Senin, 30 Maret 2015 

3,5 
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TGT 

 1          2        3       4  

2.2. Menentukan dan mengembangkan           √ 

media pembelajaran sesuai dengan model 

TGT 

2.3. Memilih sumber belajar sesuai dengan           √ 

 Model TGT  

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.1.1 Penyajian Kelas          √ 

3.1.2 Kerja Kelompok        √ 

3.1.3 Permainan akademik          √ 

3.1.4 Turnamen          √ 

3.1.5 Penghargaan            √ 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran          √ 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran            √ 

3.4 Menentukan cara-caramemotivasi siswa          √ 

3.5 Menyiapkan pertanyaan           √ 

                                                                          Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas          √ 

belajar sesuai denganmodel TGT   

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-           √ 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran sesuai 

  dengan model TGT 

3 

2,89 

3 
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   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

dan menyiapkan alat penilaian 1          2         3       4 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian                    √ 

yang sesuai dengan model TGT 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban              √ 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian              √ 

6.2 Penggunaan bahasa tulis                      √ 

Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

3,5 

 

Nilai APKG I = R 

  

R = 
𝐴 : 𝐵 : 𝐶 : 𝐷 : 𝐸 : 𝐹

6
  = 

3,5:3 : 2,89 : 3 :3,5 : 3,5

6
 = 

19,39

6
 = 3,23 
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Lampiran 43 

 

HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU TERHADAP 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola Ruang dan Fasilitas Pembelajaran.      1        2        3         4        

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar           √ 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas            √ 

1. Nama Guru  : Yudi A.Ma.Pd 

2. Sekolah   : SD Negeri Dondong 01 

3. Kelas/semester : IV (Empat)/2 

4. Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

5. Waktu   : 3 jam pelajaran 

6. Tanggal  : Senin, 30 Maret 2015 
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       Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran            1         2        3        4 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran             √  

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan             √ 

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.3 Menggunakan alat bantu (media)            √ 

 pembelajaran kontekstual yang sesuai  

 dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran          √ 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran              √ 

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien          √ 

 Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola Interaksi Kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan           √ 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa           √ 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,           √ 

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa          √ 

3.5 Memantapkan penguasaan materipembelajaran               √ 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

3 

2,67 

3 
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4.1 Menunjukkan sikap ramah,luwes, terbuka,          √ 

penuh pengertian,dan sabar kepada siswa 

 1         2         3        4 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar          √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar-          √ 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari             √ 

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan              √ 

kepercayaan diri 

 Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS           √ 

terpadu 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu          √ 

5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang          √ 

5.4 Melaksanakan kemampuan khusus  

 dengan komponen model pembelajaran TGT 

5.4.1 Penyajian Kela             √ 

5.4.2 Kerja Kelompok          √ 

5.4.3 Permainan          √ 

5.4.4 Lomba atau turnamen         √ 

5.4.5 Penghargaan           √ 

 Rata-rata butir 5= T  

6. Melaksanakan Evaluasi Proses danHasil Belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama           √ 

proses pembelajaran 

3,2 

3,25 
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6.2 Melaksanakan penilaian pada             √ 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7.Kesan umum kinerja guru/ calon guru  1        2        3        4 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran          √ 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan                     √ 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa           √ 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran           √ 

                                                            Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG II = K 

  

K = 
𝑃 : 𝑄 : 𝑅 : 𝑆 : 𝑇 : 𝑈: 𝑉

7
  = 

3:2,67 : 3 : 3,2 : 3,25 : 3,5:3

7
 = 

21,62

7
 

 

= 3,08 

 

Hasil Performansi Guru Siklus I 

Aspek yang 

dinilai 
Nilai Bobot 

Bobot × 

Nilai 

Nilai Akhir 

(PG) 
Kriteria 

RPP (R) 3,23 1 3,23 
78,25 B 

PP (K) 3,08 2 6,16 

PG = 
3,23:(23,08)

3
× 25 = 78,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

3 
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Lampiran 44 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV  

SIKLUS II 

No Nama SiklusI 

1.  Bambang Setiawan  √ 

2.  Dina Febriyanti √ 

3.  Erik Dwiandika √ 

4.  M.Madinal Aiman  √ 

5.  Afrizon Setiawan √ 

6.  Ahmad fatoni √ 

7.  Alfiana  √ 

8.  Afriska seiawan √ 

9.  Eka Sri Riyanto √ 

10.  Fitriani puspita √ 

11.  Giar Pangestu  √ 

12.  Ghefira Azrotuss √ 

13.  Heliza Nuralifia √ 

14.  Mulya Riawan √ 

15.  Ma‟fullah √ 

16.  Nofatoni √ 

17.  Rahman Priyanto √ 

18.  Rafli Nurharis √ 

19.  Suci Nurhasanah √ 

20.  Shinta Nursalafi √ 

21.  Syazana Nabila A. √ 

22.  Syahrul Rifki √ 

23.  Zainun Anwar √ 

Jumlah siswa yang tidak hadir 0 

Persentase siswa yang tidak hadir 0% 

Jumlah siswa yang hadir 23 

Persentase siswa yang hadir 100% 
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Lampiran 45 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

SIKLUS II 

 

 Sekolah   : SD Negeri Dondong 01 Kabupaten Cilacap 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  : IV / 2 

 Pokok bahasan      : Perkembangan Teknologi   

 Sub pokok bahasan : Perkembangan teknologi komunikasi 

 Alokasi Waktu     : 3 x 35 menit  

 Hari/tanggal  : Senin, 6 April 2015  

 

A. Standar Kompetensi 

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

lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Melakukan kerja sama di lingkungan rumah, sekolah, dan kelurahan/desa 

C. Indikator 

1. Membandingkan dan membedakan jenis teknologi komunikasi pada 

masa lalu dan masa sekarang 

2. Menunjukkan peralatan teknologi komunikasi masa lalu dan  sekarang 

3. Menyebutkan macam-macam alat komunikasi masa lalu dan masa kini 

4. Menceritakan pengalaman menggunakan alat komunikasi lalu dan 
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sekarang 

5. Cara menggunakan secara sederhana teknologi komunikasi masa lalu dan 

masa kini. 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membandingkan dan 

membedakan jenis teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa 

sekarang 

2. Dengan melakukan diskusi dengan teman kelompok, siswa dapat 

menunjukkan minimal 3 peralatan teknologi komunikasi masa lalu dan  

sekarang 

3. Dengan melakukan diskusi dengan teman kelompok, siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 macam-macam alat komunikasi masa lalu dan 

masa kini 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan cara 

menggunakan secara sederhana teknologi komunikasi masa lalu dan 

masa kini 

5. Dengan mempraktikkan langsung cara berkomunikasi, siswa dapat 

menceritakan pengalaman menggunakan alat komunikasi lalu dan 

sekarang. 

6. Melalui model pembelajaran TGT siswa dapat mengkategorikan alat-alat 

komunikasi pada masa lalu dan masa kini serta manfaat darimasing-

masing alat komunikasi tersebut. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Berani, bertanggung jawab, jujur,disiplin, kerja keras, bekerja sama 

E. Model dan Metode 

2. Model :  Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 
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3. Metode :  Ceramah, tanya jawab, diskusi, diskusi terbimbing, 

Permainan dan Turnamen 

F. Materi 

 Perkembangan teknologi komunikasi  

 

 

G.  Kegiatan Pembelajaran: 

1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

a. Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

b. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa.  

c. Melakukan apersepsi dengan cara guru menanyakan pada siswa 

“pernahkah kalian melihat orang sedang memakai handphone untuk 

menelepon orang?”.  

d. Dilanjutkan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

handphone dengan teknologi komunikasi 

e. Menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (75 menit) 

b. Eksplorasi (25 menit) 

1) Penyajian Kelas 

a) Guru mengarahkan siswa untuk membuka gambar pada 

buku mengenai teknologi komunikasi pada masa lalu dan 

masa sekarang 

b) Melakukan tanya jawab terhadap siswa untuk memberikan 

pemahaman mengenai teknologi komunikasi masa lalu dan 

masa kini 

c) Guru memberikan contoh mengenai jenis-jenis teknologi 

komunikasi masa lalu dan sekarang 

d) Guru memberikan contoh penggunaan salah satu teknologi 

komunikasi pada masa lalu dan sekarang. 
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e) Guru mendemonstrasikan cara menggunakan kentongan dan 

dilanjutkan dengan pendemonstrasian handphone tentang 

cara mengirim sms 

b. Elaborasi (45 menit) 

1) Kelompok (Teams)  

a) Siswa dibagi dalam kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan tiga sampai empat siswa yang heterogen dari 

segi kemampuan akademik, jenis kelamin, kelompok ras 

dan etnis. Pada setiap kelompok diberikan nomor dada 

dengan urutan sesuai dengan prestasinya 

b) Siswa berkumpul dengan kelompok masing-masing dan 

melakukan diskusi untuk menunjukkan dan 

membandingkan peralatan teknologi komunikasi serta 

manfaat dan pengalaman siswa menggunakan teknologi 

komunikasi pada masa lalu dan sekarang.  

c) Salah satu siswa dari perwakilan kelompok maju ke depan 

mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya degan 

bimbingan guru. 

d) Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi 

hasil pekerjaan kelompok yang dipresentasikan. 

2) Pertandingan atau Lomba (Tournament) 

a) Siswa mendengarkan aturan atau tata cara permainan. 

b) Siswa dibagi ke dalam beberapa meja turnamen. Tiga 

peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan dalam 

meja I, tiga peserta didik selanjutnya pada meja II dan 

seterusnya. Dalam hal ini nomor dada A1 berkumpul 

dengan nomor dada B1 dan C1 dalam satu meja turnamen. 

Begitu pula nomor yang lainya sehingga ada 7 meja 

turnamen dengan 6 kelompok awal dari 23 siswa. 

c) Setiap meja turnamen diberikan kartu soal diletakkan 

terbalik di masing-masing meja kelompok  
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d) Secara bergantian antar meja turnamen perwakilan salah 

satu siswa membaca soal dan berusaha menjawabnya. 

Apabila siswa dalam kelompok tersebut dapat menjawab 

benar mendapatkan skor 10. Apabila dalam kelompok 

tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan, perwakilan 

kelompok laindapat menjawab pertanyaan tersebut dan 

mendapatkan skor 10. (komponen dalam pembelajaran 

model TGT yaitu games) 

e) Setelah soal di meja sudah habis maka dilakukan 

perhitungan skor pada kartu skor tiap siswa yang disediakan  

f) Skor diakumulasikan pada untuk nilai kelompok bersama 

dengan bimbingan guru.  

c. Konfirmasi ( 5 menit) 

1) Guru memberikan penghargaan pada siswa dan kelompok yang 

mendapatkan skor tertinggi (komponen model pembelajran 

TGT yaitu penghargaan) 

2) Guru menegaskan kembali materi yang telah di pelajari. 

3) Bersama-sama guru dan siswa merangkum/menyimpulkan 

materi dengan bimbingan guru. 

3. Kegiatan penutup (20 menit) 

e. Guru melakukan evaluasi pembelajaran 

f. Guru bersama siswa membahas hasil evaluasi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

h. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar lagi 

i. Menutup pembelajaran dengan salam dan pesan penutup. 

I. Media 

1. Media :  

a. Gambar contoh alat-alat komunikasi 

b. LKS 

c. Kartu soal 

d. Kartu skor 



308 

 

 

3
0
8
 

e. Kentongan 

f. handphone 

2. Sumber belajar : 

Asayari, Wahyudi dan Mintari. 2007. Ilmu pengetahuan Sosial 4 Untuk 

Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah Kelas 4. Jakarta: Erlangga. 

Halaman 131-134 

J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tertulis 

(kognitif), penilaian sikap (afektif) dan penilaian kinerja 

(psikomotor) (terlampir) 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Proses 

1) Penilaian kinerja dengan lembar observasi 

2) Penilaian aktivitas siswa dengan lembar observasi 

b. Penilaian Hasil Belajar 

1) Pilihan ganda dengan kriteria penilaian 

Soal evaluasi 10 butir dengan penilaian masing-masing 

bobot soal 1 

2) Penilaian skala Likert 

Soal dengan 10 butir dengan masing-masing penilaian 

mempunyai bobot 4 

3) Penilaian Psikomotor dengan rubrik 

Soal 2 butir dengan masing-masing aspek keterampilan 

mempunyai bobot 4. 

Nilai Akhir = 
Skor perolehan

Skor total
x 100 
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c. Kunci Jawaban (terlampir) 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Siklus II 

B. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Komunikasi artinya hubungan. Alat berkomunikasi berarti alat untuk 

berhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan atau 

berkomunilkasi dengan orang lain. Dengan berkomunilkasi, kita dapat mengetahui 

kabar, keadaan, dan kebutuhan orang lain, serta kejadian atau peristiwa yang 

tempatnya jauh dari tempat tinggal kita. 

1. Alat-alat dan Cara Berkomunikasi pada Masa Lalu dan Masa Kini 

Komunikasi dapat dilakukan dnegan dua cara, yaitu secara langsung dan 

tidak langsung. Komunikasi langsung misalnya, berbicara langsung dengan orang 

lain. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi dengan menggunakan alat 

yang dapat membantu kita bercakap-cakap dengan orang lain. 

Alat (media) komunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media 

komunikasi cetak dan media komunikasi bukan cetak (elektronik).Media 

komunikasi cetak, antara lain buku, majalah, koran, brosur, surat pos, dan 

telegram. Media komunikasi bukan cetak, anatara lain radio, televisi, telepon, 

telepon seluler, faksimili, dan e-mail. 

Kentongan dan bedug merupakan contoh alat komunikasi tradisional. Pada 

masa lalu kentingan dan bedug digunakan apabila ingin mengumumkan sesuatu. 

Misalnya, jika ada kebakaran, kentongan dan bedugdibunyikan sebanyak 

beberapa kali. Kentongan atau bedug tersebut merupakan alat komunikasi yang 

digunakan masyarakat pada masa lalu. Mungkin pada masa sekarang, dibeberapa 

daerah masih menggunakannya. 
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Teknologi yang semakin berkembang membuat alat komunikasi yang 

digunakan juga berubah. Sejak ditemukanya telepon oleh Alexander Graham Bell 

pada tahun 1876, komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah. Bahkan saat ini, 

kamu bisa melihat banyakorang memiliki telepon seluler (handphone). 

Di zaman modern, komunikasi tidak hanya dilakukan melalui telepon. Alat 

komunikasi lain, seperti faksimili dan komputer (e-mail) semakin mempermudah 

manusia. 

Biaya komunikasi menggunakan telepon cukup mahal, terlebih untuk 

berkomunikasi antarnegara. Dengan cara mengirim e-mail, kamu bisa menghemat 

biaya dan dapat sampai lebih cepat. 

2. Membandingkan Teknologi Komunikasi Masa Lalu dan Masa Kini 

Masyarakat masa lalu berkomunikasi dnegan menggunakan peralatan 

sederhana yang ada disekitarnya. Lain halnya dengan masyarakat masa kini, 

semuanya menggunakan peralatan canggih dan serba cepat. Perhatikan 

perbandingan alat komunikasi masa lalu dengan masa kini berikut ini! 

Teknologi komunikasi masa lalu Teknologi komunikasi masa kini 

Alatnya sederhana 

Murah‟ 

Tidak bergantung pada alat/onderdil 

Mudah diperbaiki/diganti 

Jangkauanya terbatas 

Tidak berdampak negatif pada 

kesehatan 

Alatnya modern dan canggih  

Mahal 

Sangat bergantung pada alat/onderdil 

Perlu keahlian untuk memperbaikinya 

jangkaunya luas 

Bisa berdampak negatif pada 

kesehatan 
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Lampiran 2 

Kisi-kisi Soal Formatif Siklus II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas   : IV 

Semester  :2 

 

Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuanteknologi di lingkungan sekitar . 

Kompetensi Dasar 

2.3. Mengenal Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi serta pengalaman menggunakannya 

Materi 

Perkembangan teknologi produksi 

No Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Taraf 

Kesukaran 

No. 

Soal 

1 Siswa dapat mendefinisikan pengertian komunikasi Pilihan 

Ganda 

 

 

C1 Sedang 1 

2 Disajikan permasalahan penggunaan teknologi 

komunikasi, siswa dapat menggambarkan pengalaman 

menggunakan alat komunikasi masa lalu dan masa kini  

C3 Sedang 2 

3 Siswa dapat menyebutkan tokoh penemu 

 
C1 Sedang 3 
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No Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Taraf 

Kesukaran 

No. 

Soal 

4  Disajikan gambar alat komunikasi, siswa dapat 

menunjukkan cara menggunakan secara sederhana 

teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini 

C3 Sulit 4 

5  Disajikan 5 jenis teknologi komunikasi, siswa dapat 

membandingkan dan membedakan jenis teknologi 

komunikasi pada masa lalu dan masa sekarang 

C2 Sedang 5 

6 Disajikan 5 ciri teknologi komunikasi tradisional dan 

modern, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri alat komunikasi 

masa kini dan masa lalu 

C1 Sedang  6 

7 Siswa dapat menyebutkan macam-macam alat komunikasi 

masa lalu dan masa kini. 
C2 Sedang 7 

8 Siswa dapat menjelaskan manfaat alat komunikasi masa 

lalu dan masa kini 
C2 Sedang 8  

9 Siswa dapat menjelaskan keunggulalan dan kelemahan alat 

komunikasi masa lalu dan masa kini 
C2 Sedang 9 

10 Siswa dapat mengurutkan cara menggunakan komunikasi 

pada masa lalu dan masa kini 
C2 Mudah 10 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL TES AFEKTIF 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01     

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    

Materi Pokok : Teknologi Produksi  

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

dan provinsi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 
Ranah Afektif 

Ting 

kat 

Kesuka

ran 

Pernyataan 

No

mor 

Soal 

2.4. Mengenal 

perkemban

gan 

teknologi 

produksi 

komunikas

i dan 

transportas

i serta 

Siswa dapat menerima perkembangan 

teknologi dengan baik 

Skala 

Likert 

yang 

dimod

i-

fikasi. 

A1 

(Penerimaan) 
Mudah Positif 1 

Siswa dapat menanggapi perkembangan 

teknologi sebagai upaya kesejahteraan 

bersama 

A2 

(Penanggapan) 
Mudah Positif 2 

Siswa dapat menyesuaikan sikap terhadap 

perkembangan teknologi yang harus 

diimbangi dengan tanggungjawab 

terhadap alam.  

A5(Pembentuk

an pola hidup) 
Sedang Positif 3 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 
Ranah Afektif 

Ting 

kat 

Kesuka

ran 

Pernyataan 

No

mor 

Soal 

pengalama

n 

mengguna

kannya 

Siswa dapat menilai perkembangan 

teknologi adalah ciri kemajuan suatu 

bangsa 

A3 (Penilaian) Sulit Negatif 4 

Siswa dapat menerima perkembangan 

teknologi harus disesuaikan dengan nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia.  

A1 

(Penerimaan) 
Sedang Negatif 5 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL PSIKOMOTOR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Dondong 01     

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    

Materi Pokok : Teknologi Produksi dan komunikasi 

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

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk tes 
Ranah 

Psikomotor 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor 

Soal 

2.1 Mengenal 

Perkembangan 

Teknologi 

Produksi, 

Komunikasi, dan 

Transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

Siswa dapat menunjukkan cara 

menggunakan alat komunikasi sederhana 

berupa kentongan 
Unjuk kerja 

 

P1 Sedang 1 

Siswa dapat menunjukkan cara 

menggunakan alat komunikasi berupa 

telepon seluler 
P1 Sedang 2 
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Lampiran 5 

 

Soal Tes Formatif 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Dondong 01 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

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

No Absen : ………………....... 

 

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu huruf a, b, c, atau d dengan benar!  

1. Kegiatan mengirimkan atau menerima pesan disebut.... 

a. teknologi     c. isyarat 

b. perhubungan     d. komunikasi 

 

2. Jika kamu akan mengirimkan surat, kamu harus membayarnya sesuai 

dengan jauh dekatnya alamat surat yang akan dituju. Biaya pengiriman 

surat tersebut adalah .... 

a. materai      c. kupon 

b. perangko     d. amplop 

 

3. Penemu pesawat radio adalah …. 

 a. Alexander Graham Bell  c. Gugliemo Marconi 

 b. Samuel F.B Morse   d. John Logie Baird 

 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Cara menggunakan alat komunikasi seperti gambar di 

samping yaitu .… 

a. dibagikan pada orang 

b. dijual di toko 

c. dipasang di tempat umum    

d. disiarkan tv/radio 
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5. Perhatikan jenis-jenis alat komunikasi berikut! 

1) kentongan 

2) televisi 

3) bedug 

4) telepon 

5) surat 

 Yang termasuk dalam teknologi komunikasi masa lalu yaitu nomor .… 

c. 1, 2, dan 5    c. 1, 3, dan 5 

d. 1, 3, dan 4    d. 2, 4, dan 5 

 

6. Perhatikan ciri alat komunikasi berikut! 

1) alatnya sederhana 

2) perlu keahlian untuk memperbaikinya 

3) jangkauanya luas 

4) mudah diperbaiki 

5) bisa berdampak negatif 

Yang termasuk ciri teknologi komunikasi pada masa kini yaitu  

nomor .… 

c. 1, 2, dan 4    c. 1, 3 dan 5 

d. 2, 4 dan 5    d, 2, 3, dan 5 

 

7. Yang termasuk alat komunikasi tradisional yang masih digunakan oleh 

masyarakat di desa-desa kabupaten Cilacap dan sekitarnya yaitu .... 

a. radio      c. televisi 

b. kentongan    d. telepon 

 

8. Di bawah ini merupakan fungsi dari kentongan, kecuali …. 

a. memanggil warga desa untuk melakukan kerja bakti  

b. memberi tahu warga desa kalau ada warga desa yang melahirkan 

c. memberitahu warga bahwa sedang terjadi pencurian atau perampokan 

d. memberitahu warga desa bahwa ada bencana alam  

 

9. Jangkauan komunikasi pada masa lalu lebih … dibandingkan jangkauan 

komunikasi sekarang. 

a. luas      c. jauh 

b. sempit      d. mahal 
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10. Perhatikan cara menelepon orang menggunakan hp! 

1) tekan tombol panggil 

2) setelah selesai berbicara, tekan tombol tutup 

3) pilih nomor yang akan ditelepon 

4) tunggu hingga telepon di terima lawan bicara 

Urutan dalam menggunakan hp untuk menelepon yang benar adalah …. 

c. 3 – 1 – 2 – 4    c. 3 – 1 – 4 – 2 

d. 3 – 4 – 2 – 1    d. 3 – 2 – 4 – 1 

 

B. Isilah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan SS (sangat 

setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) sesuai 

dengan pendapatmu mengenai penyataan-pernyataan berikut ini! 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Kemajuan teknologi adalah hal yang sangat 

bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, 

sehingga kita harus mempelajarinya dengan baik  

    

2. Perkembangan teknologi merupakan upaya 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangsa 

Indonesia, jadi perkembangan teknologi sangat 

bermanfaat. 

    

3. Teknologi akan bermanfaat jika setiap orang 

yang mampu mengoperasikan peralatan 

teknologi tersebut bersungguh-sungguh dan 

bertanggungjawab terhadap alam sekitar,  

    

4. Mengabaikan perkembangan teknologi karena 

tidak berguna bagi perkembangan bangsa dan 

tidak baik bagi masyarakat Indonesia 

    

5. Semua penggunaan teknologi bangsa lain sangat 

bagus, sehingga kita harus meniru semuanya 

walaupun tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa 

indonesia  
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C. Kerjakan tugas-tugas berikut dengan cara mempraktikkan langsung 

kegiatan yang ditugaskan. 

 

1. Gunakanlah kentongan, dan praktikkan macam-macam kode yang digunakan 

untuk berkomunikasi!  

Lihatlah kode kentongan siskamling berikut! 

 

 Panduan untuk melatih siswa dan penilaian kerja memukul kentongan. 

No. Aspek Keterampilan 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Memegang kentongan dan pemukulnya 

dengan baik 

    

2. 

Memukul kentongan dengan kode 

kentongan siskamling raja pati dengan 

benar 

    

3. 

Memukul kentongan dengan kode 

kentongan siskamling ada pencuri dengan 

benar 

    

4. 

Memukul kentongan dengan kode 

kentongan siskamling kebakaran dengan 

benar 

    

5. 

Memukul kentongan dengan kode 

kentongan siskamling bencana alam 

dengan benar 
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2. Praktikkan penggunaan telepon seluler untuk menelepon! 

Panduan untuk melatih siswa dan penilaian kerja telepon 

No. Aspek Keterampilan 
Skor 

4 3 2 1 

1. Memegang hp dengan baik dan benar     

2. 
Memilih nomor tujuan yang akan 

dihubungi 

    

3. 
Tekan tombol “panggil” untuk 

menghubungi orang yang di tuju 

    

4. 

Setelah diterima, ucapkan salam dan 

mengecek kembali orang yang dituju 

dengan bertanya “apakah benar ini 

bapak/ibu …”. 

    

5. 
Sampaikan tujuan menelepon dengan 

ramah dan sopan santun 

    

6. 

Pada akhir pembicaraan, ucapkan salam 

kembali dan tekan tombol “penutup” untuk 

menutup telepon 

    

 

Berilah tanda centang () pada skor: 

4 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat 

3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lam 

2 bila aspek tersebut dilakukan dengan selesai tapi salah 

1 bila dilakukan tapi tidak selesai 

(0 bila tidak ada usaha sama sekali) 
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Lampiran 6 

Pedoman Pemberian Skor 

A. Penskoran bentuk pilihan ganda 

Penskoran tanpa koreksi, setiap soal pilihan ganda yang dijawab benar 

mempunyai bobot 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab berbobot 0 

Kunci Jawaban 

Pilihan Ganda 

4. D     

5. B    

6. C     

7. C    

8. C   

9. D   

10. B   

11. B   

12. B   

13. C 

B. Skala Likert atau pernyataan (ranah afektif) 

Pernyataan 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

Keterangan soal 

Nomor soal 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

1. 4 3 2 1 

2. 4 3 2 1 

3. 4 3 2 1 

4. 1 2 3 4 

5. 1 2 3 4 
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Lampiran 7 

Soal Turnamen 

1. Penemu radio adalah orang italia yang bernama …. 

2. Stasiun TV yang dikelola oleh pemerintah adalah …. 

3. Majalah, koran, spanduk, dan poster termasuk ke dalam jenis media …. 

4. Orang yang bertugas mengantarkan surat ke tempat tujuan disebut …. 

5. Jika orang yang melakukan komunikasi menggunakan alat perantara, maka 

komunikasi yang dilakukan secara …. 

6. Kode memukul kentongan siskamling untuk raja pati dipukul …  kali secara 

beruntun. 

7. Penggunaan bedug pada masa sekarang digunakan untuk menandai 

datanganya waktu …. 

8. Media komunikasi berupa lembaran-lembarankertas yang berisi berita atau 

pesan adalah …. 

9. Langkah pertama menggunakan telepon seluler (hp) ketika ingin 

menghubungi seseorang adalah …. 

10. Salah satu contoh alat komunikasi lisan adalah …. 

11. Sebelum menggunakan kertas, orang zaman dahulu menulis menggunakan 

…. 

12. Nama lain dari surat elektronik adalah …. 

13. Jangkauan wilayah teknologi komunikasi modern lebih …. daripada 

teknologi komunikasi sederhana. 

14. Orang yang menemukan televisi adalah …. 

15. Telepon, televisi, telegram dan radio termasuk alat komunikasi …. 

16. Jenis komunikasi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh atau bahasa 

tangan adalah komunikasi …. 

17. Kepanjangan dari SLJJ adalah …. 

18. Pengiriman pesan melelui telepon seluler (hp) adalah …. 

19. Penemu pesawat telepon adalah …. 

20. Benda pos yang ditempelkan pada amplop surat dan digunakan sebagai biaya 

pembayaran pengiriman surat adalah …. 

21. PT Telkom memberikan pelayanan dalam bidang …. 

22. Pada alat komunikasi modern akan mendapatkan hambatan apabila …. 

23. Penemu telegram yang juga menemukan sandi yang sering digunakan dalam 

kegiatan kepramukaan adalah …. 

24. Contoh alat komunikasi satu arah adalah …. 

25. Cara menggunakan alat komunikasi berupa spanduk adalah …. 
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Lampiran 8 

Kunci Jawaban Soal Turnamen 

1. Marconi 

2. TVRI 

3. Cetak 

4. Pak pos 

5. Tidak Langsung 

6.  1 kali 

7. Waktu Shalat 

8. Koran 

9. Cari Nomor telepon 

10. Telepon atau berbicara langsung 

11.  Daun atau kayu 

12. E-mail 

13. Jauh  

14. John Logie 

15. Modern 

16. Isyarat 

17. Sambungan Langsung Jarak Jauh 

18. SMS 

19. Alexander Graham Bell 

20. Perangko 

21. Komunikasi 

22. Rusak 

23. Morse 

24. Radio, Televisi 

25. Dipasang di tepi jalan 
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Lampiran  9 

 

Hasil  Kerja Kelompok 

Siklus II 

 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota :  

1. 

2. 

3. 

4. 

Petunjuk: 

1. Masing-masing anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk 

memecahkan persoalan 

2. Diskusikan bersama kelompok untuk memecahkan persoalan di bawah ini 

3. Tuliskan jawaban kalian di kertas yang telah disediakan 

 

1. Tulislah beberapa contoh teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini! 

No Jenis 

Peralatan 

Cara Mengggunakannya 

1. 

 

2. 

 

3 

. 

Kentongan Dipukul menggunakan kayu dengan menggunakan 

aturuan kode siskamling 
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No Jenis 

Peralatan 

Cara Mengggunakannya 

 

4. 

 

5. 

 

Dst 

 

2. Isilah manfaat dan tentukan jenis teknologi komunikasi tersebut 

termasuk media cetak atau media elektronik! 

No 

Nama 

Teknologi 

Komunikasi 

Manfaat 

Jenis Media 

(Cetak/ 

elektronik) 

1 Televisi Untuk mendapatkan hiburan 

ataupun berita 

elektronik 

2 Koran  

 

 

3 Radio  

 

 

4 Majalah  

 

 

5 Handphone  

 

 

6 Spanduk  

 

 

7 Kentongan   
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Lampiran  46 

 

HASIL TURNAMEN KELOMPOK BELAJAR (TEAMS) SISWA KELAS IV 

SIKLUS II 

 

No Kelompok A 

Skor 

yang 

Diperoleh 

No Kelompok B 

Skor 

yang 

Diperoleh 

A1 

A2 

A3 

A4 

Haliza Nuralifa 

AfriskaSetiawan 

Giar Pangestu 

Rafli Nurharis 

10 

10 

- 

- 

B1 

B2 

B3 

B4 

Fitriani Pusita 

Alfiana 

Erik Dwi Andika 

Nofatoni 

10 

- 

10 

- 

Jumlah Skor Kelompok 20 Jumlah Skor Kelompok 20 

 

No Kelompok C Skor 

yang 

Diperoleh 

No Kelompok D Skor 

yang 

Diperoleh 

C1 

C2 

C3 

C4 

Shinta Nursalafi 

Dina Febriyanti 

Afrizon Setiawan 

Ahmad Fatoni 

10 

20 

20 

- 

D1 

D2 

D3 

D4 

Mulya Irawan 

Syazana Nabila A 

Rahman Priyanto 

Mafulloh 

10 

- 

20 

- 

Jumlah Skor Kelompok 50 Jumlah Skor Kelompok 30 

 

No Kelompok E Skor 

yang 

Diperoleh 

No Kelompok F Skor 

yang 

Diperoleh 

E1 

E2 

E3 

E4 

Muh.Madinal A. 

Zainun Anwar 

Ghefira Azrotus 

Syahrul Rifki 

10 

10 

- 

 

F1 

F2 

F3 

 

Eka Sri Riyanto 

Suci Nurhasanah 

Bambang S 

 

20 

- 

- 

Jumlah Skor Kelompok 
20 Jumlah Skor 

Kelompok 
20 
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Lampiran 47 

HASIL PENILAIAN KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II  

 

No. Kelompok Nilai  

1 Kelompok A 100 

2 Kelompok B 100 

3 Kelompok C 90 

4 Kelompok D 80 

5 Kelompok E 95 

6 Kelompok F 75 
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Lampiran 48 

HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR  

SOAL I SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Aspek keterampilan yang dinilai langkah ke- 

Nilai 1 2 3 4 5 Jumlah 

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

1. Bambang Setiawan     √   √   √      √    √ 17 85 

2. Dina Febriyanti    √   √    √    √     √ 17 85 

3. Erik Dwiandika    √    √    √   √    √  16 65 

4. M.Madinal Aiman     √   √     √   √    √  17 85 

5. Afrizon Setiawan    √   √    √    √    √  17 85 

6. Ahmad fatoni    √  √     √     √   √  16 80 

7. Alfiana     √   √    √     √   √  18 90 

8. Afriska setiawan    √   √     √    √    √ 19 95 

9. Eka Sri Riyanto    √    √    √   √     √ 19 95 

10. Fitriani puspita    √    √    √    √    √ 20 100 

11. Giar Pangestu     √    √   √    √    √  17 85 

12. Ghefira Azrotuss    √   √    √    √   √   15 75 

13. Haliza Nuralifia    √   √     √    √    √ 19 95 

14. Mulya Riawan    √    √   √     √    √ 19 95 

15. Ma‟fullah    √  √    √    √    √   16 60 

16. Nofatoni    √    √   √    √    √  17 85 

17. Rahman Priyanto    √   √    √    √     √ 17 85 



 

 

 

3
3
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

No Nama 

Aspek keterampilan yang dinilai langkah ke- 

Nilai 1 2 3 4 5 Jumlah 

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

18. Rafli Nurharis    √  √    √     √    √  14 70 

19. Suci Nurhasanah    √   √     √    √    √ 19 95 

20. Shinta Nursalafi    √    √    √    √    √ 20 100 

21. Syazana Nabila A.    √   √    √    √    √  16 80 

22. Syahrul Rifki    √    √  √     √     √ 17 85 

23. Zainun Anwar    √   √     √    √    √ 19 95 

Jumlah Nilai 384 1920 

Rata-rata 17,45 87,27 
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Lampiran 49 

HASIL  PENILAIAN PSIKOMOTOR  

SOAL 2 SIKLUS II 

. 

No Nama 

Aspek keterampilan yang dinilai langkah ke- 

Nilai 1 2 3 4 5 6 Jumlah 

Skor 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. Bambang Setiawan     √   √     √  √     √     √ 19 79,17 

2. Dina Febriyanti    √    √    √   √     √    √ 23 95,83 

3. Erik Dwiandika    √   √     √  √     √     √ 19 79,17 

4. M.Madinal Aiman     √   √     √  √      √    √ 20 83,33 

5. Afrizon Setiawan    √    √    √   √     √    √ 23 95,83 

6. Ahmad fatoni    √   √     √   √     √    √ 22 91,67 

7. Alfiana     √   √     √   √     √    √ 22 91,67 

8. Afriska setiawan    √   √     √   √     √    √ 22 91,67 

9. Eka Sri Riyanto    √    √    √    √    √    √ 24 100 

10. Fitriani puspita    √   √     √    √    √    √ 23 95,83 

11. Giar Pangestu     √   √     √   √     √    √ 22 91,67 

12. Ghefira Azrotuss    √   √     √   √     √    √ 22 100 

13. Heliza Nuralifia    √    √    √    √    √    √ 24 100 

14. Mulya Riawan    √    √    √    √    √    √ 24 100 

15. Ma‟fullah    √   √     √   √     √    √ 21 87,5 

16. Nofatoni    √    √    √  √      √    √ 22 91,67 

17. Rahman Priyanto    √    √    √   √    √     √ 21 87,5 
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No Nama 

Aspek keterampilan yang dinilai langkah ke- 

Nilai 1 2 3 4 5 6 Jumlah 

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

18. Rafli Nurharis    √   √     √  √      √    √ 21 79,17 

19. Suci Nurhasanah    √   √     √    √    √    √ 23 95,83 

20. Shinta Nursalafi    √   √     √   √     √    √ 22 91,67 

21. Syazana Nabila A.    √    √    √   √    √     √ 21 83,33 

22. Syahrul Rifki    √    √    √    √    √    √ 24 95,83 

23. Zainun Anwar    √   √     √   √     √    √ 22 91,67 

Jumlah Nilai       476 2008,34 

Rata-rata       21,64 91,28 

Nilai Rata-rata Hasil Belajar Ranah Psikomotor Siklus II = 
87,27:91,28

2
= 89,28 
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Lampiran 50 

 

 HASIL BELAJAR  KELAS IV SD NEGERI DONDONG 01 KABUPATEN CILACAP 

SIKLUS II 

 

Nomor 
Nilai  

Kognitif 

Nilai Psikomotor 

Nilai 

Perbandingan 

Gabungan 

∑ 

Gabungan 

Ranah 

Kognitif 

dan 

Psikomotor 

Kriteria 

Ketuntasan 

Nilai 

Afektif 

Kate 

gori Nomor Soal ∑ Nilai 

Psiko 

motor 

Nilai 

Akhir 

Psiko 

motor 

60% 40% 

1 2 

1.  60 85 79.17 164.17 82.09 36 32.83 68.83 Tidak Tuntas 4 A 

2.  80 85 95.83 180.83 90.42 48 36.17 84.17 Tuntas 4 A 

3.  80 80 79.17 159.17 79.59 48 31.83 79.83 Tuntas 3.6 A- 

4.  100 85 83.33 168.33 84.17 60 33.67 93.67 Tuntas 2.8 B 

5.  100 85 95.83 180.83 90.42 60 36.17 96.17 Tuntas 2.2 C+ 

6.  90 80 91.67 171.67 85.84 54 34.33 88.33 Tuntas 2.8 B 

7.  80 90 91.67 181.67 90.8 48 36.33 84.33 Tuntas 3.4 A- 

8.  80 95 91.67 186.67 93.34 48 37.33 85.33 Tuntas 3.6 A- 

9.  100 95 100 195 97.5 60 39 99 Tuntas 4 A 

10.  90 100 95.83 195.83 97.92 54 39.17 93.17 Tuntas 4 A 



 

 

 

3
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Nomor 
Nilai  

Kognitif 

Nilai Psikomotor 

Nilai 

Perbandingan 

Gabungan 

∑ 

Gabungan 

Ranah 

Kognitif 

dan 

Psikomotor 

Kriteria 

Ketuntasan 

Nilai 

Afektif 

Kate 

gori Nomor Soal ∑ Nilai 

Psiko 

motor 

Nilai 

Akhir 

Psiko 

motor 

60% 40% 

1 2 

11.  70 85 91.67 176.67 88.34 42 35.33 77.33 Tuntas 3.4 A- 

12.  70 75 100 175 87.5 42 35 77 Tuntas 3.2 B+ 

13.  90 95 100 195 97.5 54 39 93 Tuntas 3.6 A- 

14.  90 95 100 195 97.5 54 39 93 Tuntas 3.2 B+ 

15.  40 80 87.5 167.5 83.75 24 33.5 57.5 Tidak Tuntas 4 A 

16.  50 85 91,67 176,67 88,34 30 35,33 65,33 Tidak Tuntas 3,2 B+ 

17.  60 85 87.5 172.5 86.25 36 34.5 70.5 Tuntas 4 A 

18.  50 70 79.17 149.17 74.59 30 29.83 59.83 Tidak Tuntas 4 A 

19.  80 95 95.83 190.83 95.42 48 38.17 86.17 Tuntas 4 A 

20.  100 100 91.67 191.67 95.84 60 38.33 98.33 Tuntas 3.4 A- 

21.  80 80 83.33 163.33 81.67 48 32.67 80.67 Tuntas 2.6 B- 

22.  40 85 95.83 180.83 90.42 24 36.17 60.17 Tidak Tuntas 2.8 B 

23.  70 95 91.67 186.67 93.34 42 37.33 79.33 Tuntas 2.8 B 

Jumlah 1700 1920 2008.34 3928.34 1964.17 1020 785.67 1805.67  75,4  

Rata-rata 77.27 87.27 91.28 178.56 89.28 46.36 35.71 82.08 Tuntas 3,43 A- 
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Lampiran 51 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II 

 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

% A B C D E F Jumlah 

Skor 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.  Bambang Setiawan   √     √    √    √   √     √  16 66.67 

2.  Dina Febriyanti    √    √    √    √   √     √ 23 95.83 

3.  Erik Dwi andika  √    √     √    √    √   √   14 58.33 

4.  M.Madinal Aiman    √    √   √     √    √     √ 19 79.17 

5.  Afrizon Setiawan    √    √    √    √    √    √ 24 100 

6.  Ahmad fatoni   √    √    √    √    √    √  18 75 

7.  Alfiana    √    √    √     √    √   √  20 83.33 

8.  Afriska setiawan   √    √    √    √    √    √  18 75 

9.  Eka S Riyanto    √    √    √   √     √    √ 23 95.83 

10.  Fitriani puspita    √    √    √    √   √    √  22 91.67 

11.  Giar Pangestu    √     √    √   √    √    √  20 83.33 

12.  Ghefira Azrotussofa   √    √    √    √    √    √  18 75 

13.  Haliza Nuralifia    √    √    √    √    √    √ 24 100 

14.  Mulya Riawan    √    √    √   √    √     √ 22 91.67 

15.  Ma fullah  √    √    √     √    √    √  15 62.5 

16.  Nofatoni  √     √    √     √  √     √  17 70,83 

17.  Rahman Priyanto   √    √    √    √   √     √  17 70.83 

18.  Rafli Nurharis   √    √    √   √    √     √  16 66.67 
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No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

% A B C D E F Jumlah 

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

19.  Suci Nurhasanah    √    √    √   √     √    √ 23 95.83 

20.  Shinta Nursalafi    √    √   √    √    √     √ 21 87.5 

21.  Syazana Nabila A.   √    √     √   √    √     √ 20 83.33 

22.  Syahrul Rifki   √    √    √    √    √    √  18 75 

23.  Zainun Anwar    √   √     √    √    √    √ 23 95.83 

Jumlah Siswa 
 4 1

0 

9  2 1

2 

9  2 1

1 

1

0 

 1 1

5 

7  4 1

3 

6  1 1

2 

1

0 

 

 

Jumlah Nilai 74 76 77 75 71 78 451 1879.17 

Rata-rata 3.22 3.3 3.35 3.26 3.09 3.39    19,61 81.7 

Prosentase Keaktifan 

Siswa (%) 80.43 82.6 83.7 81.52 77.17 84.78 81,7 
81,7% 
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Lampiran 52 

 

HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU TERHADAP 

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran           1         2        3        4         

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai                         √  

dengan model TGT 

1.2 Menentukan karakter yang diharapkan         √ 

dalam pembelajaran 

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

a. Mengembang dan mengorganisasikan                                     √ 

materi pembelajaran sesuai dengan materi 

TGT 

 

 

Nama Guru : Yudi A.ma.Pd 

Sekolah  : SD Negeri Dondong 01 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Waktu : 3 Jam Pelajaran  

Tanggal : Senin, 6 April 2015 

4 
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                                                         1         2        3       4  

b. Menentukan dan mengembangkan         √ 

media pembelajaran sesuai dengan model 

TGT 

c. Memilih sumber belajar sesuai dengan           √ 

 Model TGT  

   Rata-rata butir 2 = B 

b. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.1.1 Penyajian Kelas                   √ 

3.1.2 Kerja Kelompok        √ 

3.1.3 Permainan akademik         √ 

3.1.4 Turnamen         √ 

3.1.5 Penghargaan         √ 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran           √ 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran          √ 

3.4 Menentukan cara-caramemotivasi siswa         √ 

3.5 Menyiapkan pertanyaan         √ 

 Rata-rata butir 3 = C 

c. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas          √ 

belajar sesuai denganmodel TGT   

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-                    √ 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran sesuai 

  dengan model TGT 

   Rata-rata butir 4 = D 

3,33 

3,56 

3,5 
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d. Merencanakan prosedur, jenis,  

dan menyiapkan alat penilaian  1         2        3        4 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian        √ 

Yang sesuai dengan model TGT 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban         √ 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian            √ 

6.2 Penggunaan bahasa tulis          √ 

Rata-rata butir 6 = F 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3,5 

 

Nilai APKG I = R 

  

R = 
𝐴 : 𝐵 : 𝐶 : 𝐷 : 𝐸 : 𝐹

6
  = 

4 : 3,33 : 3,56 : 3,5 :4 : 3,5

6
 = 

21,89

6
 = 3,64 
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Lampiran 53 

 

HASIL OBSERVASI PERFORMANSI GURU TERHADAP 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola Ruang dan Fasilitas Pembelajaran.     1         2        3        4        

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar            √ 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas            √ 

       Rata-rata butir 1 = P 

1. Nama Guru  : Yudi A.Ma.Pd 

2. Sekolah   : SD Negeri Dondong 01 

3. Kelas/semester : IV (Empat)/2 

4. Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

5. Waktu   : 3 jam pelajaran 

6. Tanggal  : Senin, 30 Maret 2015 

3,5 
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2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran            1         2         3       4 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran            √  

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan            √ 

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.3 Menggunakan alat bantu (media)               √ 

 pembelajaran kontekstual yang sesuai  

 dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran             √ 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran           √ 

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien          √ 

 Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola Interaksi Kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan          √ 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa          √ 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,           √ 

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa         √ 

3.5 Memantapkan penguasaan materipembelajaran               √ 

 Rata-rata butir 3 = R 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,luwes, terbuka,          √ 

penuh pengertian,dan sabar kepada siswa 

3,17 

3,4 
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 1         2         3        4 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar           √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar-          √ 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari                 √ 

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan           √ 

kepercayaan diri 

 Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS           √ 

terpadu 

5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu          √ 

5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang          √ 

5.4 Melaksanakan kemampuan khusus  

 dengan komponen model pembelajaran TGT 

5.4.1 Penyajian Kela             √ 

5.4.2 Kerja Kelompok         √ 

5.4.3 Permainan         √ 

5.4.4 Lomba atau turnamen          √ 

5.4.5 Penghargaan          √ 

 Rata-rata butir 5= T  

6. Melaksanakan Evaluasi Proses danHasil Belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama          √ 

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada             √ 

akhir pembelajaran 

3,8 

3,5 
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 Rata-rata butir 6 = U 

7.Kesan umum kinerja guru/ calon guru 1        2          3        4 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran         √ 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan                    √ 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa           √ 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran           √ 

 Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG II = K 

  

K = 
𝑃 : 𝑄 : 𝑅 : 𝑆 : 𝑇 :𝑈 :𝑉

7
  = 

3,5 :3,17 : 3,4 : 3,8 : 3,5 : 3,5:3,25

7
 = 

24,12

7
 

 

= 3,45 

 

Hasil Performansi Guru Siklus I 

Aspek yang 

dinilai 
Nilai Bobot 

Bobot × 

Nilai 

Nilai Akhir 

(PG) 
Kriteria 

RPP (R) 3,64 1 3,64 
87,83 A 

PP (K) 3,45 2 6,9 

PG = 
3,64:(2 𝑥 3,45)

3
× 25 = 87,83 
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3,5 

3,25 
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Pedoman Wawancara dengan Siswa 

 

1. Pendapat siswa tentang pembelajaran model TGT 

 Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran IPS yang sudah 

dilakukan ? 

2. Belajar IPS melalui model TGT menyenangkan atau tidak 

 Apakah kamu merasa senang pada saat pembelajaran IPS? 

3. Mengerjakan soal/kuis dengan kondisi suatu perlombaan 

 Apakah kamu mengerjakan soal/kuis dengan situasi perlombaan atau 

turnamen  menyenangkan? 

4. Mengerjakan kuis/soal dengan kemampuan siswa sendiri 

 Apakah pada saat mengerjakan soal kamu menyontek? 

5. Pemahaman terhadap materi yang disampaikan melalui model pembelajaran 

TGT 

 Apakah pada saat pembelajaran IPS kamu paham tentang materi yang 

disampaikan guru? 

6. Kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran TGT 

 Menurut kamu kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

pembelajaran IPS? 

7. Minat siswa mempelajari IPS setelah belajar IPS dengan model pembelajaran 

TGT 

 Apakah kamu berminat untuk lebih mempelajari IPS? 

8. Saran-saran terhadap pembelajaran IPS melalui model pembelajaran TGT 

supaya pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar IPS 

 Apakah saran-saran kamu terhadap pembelajaran IPS supaya 

pembelajaran IPS selanjutnya menarik dan menyenangkan? 
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Lampiran  53 

 

Pedoman Wawancara dengan Guru 

 

1. Pembelajaran IPS dengan model pembelajaran TGT 

 Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran TGT yang telah kita gunakan dalam pembelajaran 

IPS kemarin? 

2. Siswa bertanya kepada teman ataupun guru 

 Bagaimana keingintahuan siswa selama pembelajaran IPS dengan model 

pemebelajaran TGT pada materi teknologi produksi dan komunikasi? 

3. Semangat siswa mengikuti pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

TGT 

 Menurut Bapak, bagaimana semangat siswa saat mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran TGT? 

4. Respon siswa terhadap pembelajaran ini 

 Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran ini? 

5. Penerapan model pembelajaran TGT pada pembelajaran IPS dengan 

mengunakan media. 

 Menurut Bapak, apakah penerapan model pembelajaran TGT cukup 

efektif untuk meningkatkan minat dan pemahaman materi IPS siswa? 

6. Perhatian siswa terhadap pembelajaran IPS melalui model pembelajaran TGT 

 Bagaimana perhatian siswa selama proses pembelajaran IPS dengan 

model pembelajaran TGT? 

7. Mengetahui minat siswa belajar IPS meningkat  

 Apakah minat siswa setelah belajar IPS dengan model pembelajaran TGT 

meningkat? 

8. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

TGT dibandingkan dengan pembelajaran IPS  melalui metode ceramah 

(konvensioanal) 
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 Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan dan kekurangan dari penerpan model 

pembelajaran TGT? 

9. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran TGT 

 Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran dengan  

model pembelajaran TGT? 

10. Saran untuk pembelajaran selanjutnya 

 Apakah saran-saran Bapak terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran TGT supaya pembelajaran ini dapat meningkatkan minat 

belajar IPS siswa? 
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Lampiran 56 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
 

Foto 1 Siswa Mengerjakan Tes Awal 

 

 

 
 

Foto 2 Siswa Menyimak Pembelajaran yang Diberikan Guru (Penyajian Kelas) 
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Foto 3 Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Berkelompok (Teams) 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 4 Kegiatan Presentasi Hasil Diskusi 

 



350 

 

 

3
5
0
 

 
 

Foto 5 Pelaksanaan Model TGTTahap Tournament(pertandingan) 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6 Guru Memberikan Penghargaan pada Siswa dan Kelompok Terbaik 
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Foto 7 Pelaksanaan Tes Psikomotor 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 7 Pelaksanaan Tes Formatif 
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