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ABSTRAK 
 

Restiyanti, Dwi. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 

Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual Siswa Kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. 

 

Pembelajaran IPS yang berlangsung di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang belum optimal karena guru dominan menggunakan metode ceramah, 

belum menggunakan media yang cocok dalam pembelajaran, serta kurangnya 

peran siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan ketuntasan 

hasil belajar siswa 18 dari 29 siswa yang belum mencapai KKM (70). Oleh karena 

itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Salah 

satunya adalah dengan menerapkan model cooperative learning tipe NHT. 

Penerapan model ini menuntut siswa untuk belajar sungguh-sungguh karena 

sewaktu-waktu guru dapat menunjuknya untuk menyampaikan pendapatnya. 

Peneliti juga menggunakan media powerpoint dan video untuk memperjelas 

pemahaman siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui Model Kooperatif Tipe 

NHT Berbantuan Audiovisual di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang? Tujuan 

penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam 3 siklus, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang, sebanyak 29 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Sumber data meliputi: 

siswa, guru, data dokumen, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru siklus I diperoleh 

skor 25 (baik), siklus II skor 31 (sangat baik), siklus III skor 35 (sangat baik). 

Rata-rata skor aktivitas siswa siklus I skor 19 (baik), siklus II skor 20,24 (baik), 

siklus III skor 23,03 (sangat baik). Sedangkan rata-rata hasil belajar siklus I 

sebesar 73,03 ketuntasan klasikal 68,96%, siklus II sebesar 74,31 ketuntasan 

klasikal 79,31%, siklus III sebesar 85,06 ketuntasan klasikal 93,10%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan model kooperatif 

tipe NHT berbantuan audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Semarang. Saran untuk guru dapat menerapkan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual pada pembelajaran sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. 

 

Kata Kunci : kualitas pembelajaran IPS, kooperatif tipe NHT,  media audiovisual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan manusia dituntut 

untuk semakin memperbaiki kualitas diri terhadap perkembangan zaman yang 

sedang terjadi. Salah satu upaya manusia untuk dapat memperbaiki kualitas 

dirinya di antaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan diri. 

Peningkatan pengetahuan dan wawasan diri dapat diperoleh manusia melalui 

pendidikan. Manusia dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan dari jenjang 

pendidikan terendah sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi. 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2006 tentang Standar Isi bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian tujuan pendidikan 

nasional tidak hanya mengembangkan kemampuan peserta didik namun juga 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi warga Negara yang baik 

(Mendiknas, 2007: 8). 
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Bab IV Pasal 19 ayat (1) 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

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

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses pembelajaran demikian 

perlu diterapkan pada semua mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang ada 

di tingkat SD/ MI yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (Mendiknas, 2005: 6-7). 

Menurut Susanto (2014: 6) bahwa IPS merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dikarenakan cakupan materinya luas 

maka perlu diajarkan dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. 

Bahkan pengajarannya diharapkan dilaksanakan sebelum sekolah dasar. Menurut 

Trianto (2011: 1) pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, melainkan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan masih terdapat anggapan bahwa IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran yang menggunakan pola hafalan. Pola pikir 

tersebut membuat siswa tidak dapat mengimplementasikan pelajaran IPS untuk 

menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hal tersebut pembelajaran IPS yang dilaksanakan terasa kurang 

menarik dan menyebabkan mereka cepat bosan. Selain itu, pembelajaran IPS yang 

dilaksanakan sering kali belum menggunakan media dan alat peraga yang dapat 

menunjang pembelajaran sehingga mereka terlihat bosan. 
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Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek: 1) manusia, tempat, 

lingkungannya. 2) waktu, keberlanjutan, perubahan. 3) sistem sosial, budaya. 4) 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah agar siswa mampu 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Kurikulum 2006 di tingkat SD menyatakan bahwa pengetahuan sosial 

bertujuan untuk: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial. (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan. (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, 

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

global (Mulyasa, 2011: 125-126). 

Kemendikbud (2013: 76) menemukan bahwa berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran IPS, pembelajaran IPS di kelas IV-VI masih mengalami banyak 

permasalahan. Guru sudah menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

dalam proses pembelajarannya tetapi guru belum mampu mengembangkan 

pembelajaran IPS secara maksimal. Guru juga kurang memanfaatkan media untuk 

kegiatan pembelajaran sehingga penyampaian infromasi kepada siswa kurang 

optimal. Dari segi siswa, terlihat berbagai permasalahan dalam pembelajaran IPS 

yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran IPS, kurangnya konsentrasi 
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siswa dalam proses pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS juga 

masih terlihat pasif, serta banyak siswa yang masi belum menguasai materi 

pembelajaran IPS itu sendiri. 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan oleh peneliti pada pembelajaran 

IPS di SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang ditemukan kualitas pembelajaran IPS 

yang belum optimal. Peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan 

kualitas pembelajaran, di antaranya dari segi guru yaitu: belum melaksanakan 

metode pembelajaran yang bervariasi atau masih dominan menggunakan metode 

ceramah, guru belum memanfaatkan media pembelajaran atau alat peraga yang 

dapat menunjang pembelajaran, guru kurang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, guru belum menggunakan variasi 

dalam pembentukan kelompok, dan guru belum memberikan penguatan dan 

refleksi pada setiap pembelajaran yang berlangsung. 

Masalah yang berkaitan dengan aktivitas siswa yang ditemukan oleh 

peneliti yaitu, siswa kurang aktif atau terlihat pasif pada saat pembelajaran 

berlangsung karena guru mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, rendahnya 

motivasi belajar siswa yang terlihat dari kesiapan belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, dan rendahnya peran aktif siswa dalam pembelajaran terutama 

dalam mengemukakan pendapat, dan siswa terlihat tidak kondusif dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Permasalahan yang didapat dari aspek guru dan siswa mengakibatkan 

rendahnya perolehan hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS pada kompetensi dasar 1.4 Menghargai 
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keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten/ kota, provinsi). 

Berdasarkan data, dari 29 siswa hanya 11 siswa (34,5%) yang mendapatkan nilai 

di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Sedangkan sisanya 18 siswa 

(65,5%) nilainya di bawah KKM. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti bersama tim kolaborasi 

menetapkan alternatif pemecahan yaitu dengan menerapkan model kooperatif tipe 

NHT berbantuan audiovisual. Peneliti menerapkan alternatif pemecahan masalah 

tersebut karena memiliki keunggulan yaitu pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT akan meningkatkan kerja sama 

siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menunjukkan 

kemampuan dirinya dengan bertanya ataupun memberikan pendapat atas apa yang 

dipelajari. Menerapkan model kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran menuntut 

guru untuk dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran selain metode 

ceramah. Model kooperatif tipe NHT juga menuntut guru mampu membentuk 

kelompok secara heterogen dan memberikan refleksi di akhir proses 

pembelajaran. Selain itu, menggunakan model kooperatif tipe NHT akan 

memotivasi siswa untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan membuat 

suasana kelas menjadi kondusif. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan berbantuan media audiovisual 

akan menambah pemahaman siswa terdapat materi yang diajarkan karena media 

audiovisual melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran sehingga 

kemampuan siswa untuk memahami dan menguasi materi akan semakin 
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meningkat. Menggunakan media pembelajaran audiovisual memberikan 

kesempatan kepada guru untuk memanfaatkan penggunaan media dalam 

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual dirasa akan 

memberikan rasa senang kepada siswa sehingga siswa dapat dengan mudah dalam 

memahami materi yang dipelajari. Penggunaan media audiovisual akan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual diharapkan mampu meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, 

aktivitas siswa dalam belajar dan hasil belajar siswa. 

Salah satu model kooperatif adalah NHT (Numbered Head Together). NHT 

adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu 

kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa (Hamdani 

2011: 89). Dengan demikian siswa akan mempersiapkan diri dengan baik yaitu 

dengan memperhatikan materi secara maksimal karena siswa akan dipanggil 

sewaktu-waktu. Dengan model kooperatif tipe NHT, peran siswa dalam 

pembelajaran akan semakin banyak karena masing-masing siswa diberikan 

kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dirinya baik dalam bertanya maupun 

berpendapat. Diharapkan dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT dapat 

mengatasi masalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Menggunakan model pembelajaran ini diharap juga mampu meningkatkan 

kesiapan belajar siswa dan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih 

kondusif. Berdasarkan pendapat Trianto (2011: 62) Numbered Heads Together 

(NHT) atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran 
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kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam 

berkelompok dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. 

Penerapan model kooperatif tipe NHT pada penelitian juga dipadukan 

dengan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik 

untuk tujuan pembelajaran secara efektif (Arsyad, 2014: 3). Menggunakan media 

pembelajaran dalam suatu pembelajaran diharapkan mampu mengoptimalkan 

penyampaian pesan atau materi kepada siswa. 

Media audiovisual adalah media pembelajaran yang terdiri dua komponen 

penting yaitu audio dan visual. Audio berarti segala macam bentuk suara atau 

bunyi yang digunakan untuk menyalurkan pesan kepada siswa sehingga 

mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran. Sedangkan visual 

merupakan segala macam bentuk media yang dapat terlihat untuk menunjang dan 

mempermudah pengiriman informasi kepada siswa sehingga siswa mudah 

memahami materi dan tujuan pembelajaran akan meningkat. Media audiovisual 

merupakan media pembelajaran yang bersifat satu arah (Susanto, 2014: 327). 

Media audiovisual adalah segala macam bentuk media pembelajaran satu 

arah yang berupa bunyi dan media yang dapat terlihat yang digunakan untuk 

dapat menunjang tersampaikannya materi pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Arsyad, 2014: 91). Penggunaan 

media audio dan visual dianggap lebih optimal dibandingkan dengan hanya 
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menggunakan salah satu media tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, peneliti 

akan menggunakan salah satu media audiovisual dalam pembelajaran IPS, yaitu 

berupa powerpoint dan video untuk mendukung model kooperatif tipe NHT. 

Melalui powerpoint dan video pembelajaran yang dilaksanakan akan 

menampilkan contoh-contoh kejadian nyata yang ada di sekitar siswa. 

Menggunakan media video dapat memperdalam pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Media video dapat membantu siswa memahami apa saja 

yang belum pernah dialaminya seperti peristiwa masa lampau, berbagai macam 

rumah adat, tarian tradisional, dan senjata tradisional di Indonesia. Menurut 

Hamdani (2011: 254), video memaparkan keadaan real dari suatu proses, 

fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya pemahaman. Video mampu 

menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini 

akan menambah motivasi siswa sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang 

maksimal. Selain menggunakan media video, penelitian ini juga akan 

menggunakan media powerpoint yang akan memberikan penjelasan lebih dalam 

tentang suatu materi sehingga penyampaian materi lebih efektif (Daryanto, 2011: 

68). Kedua media pembelajaran ini akan saling melengkapi pada saat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Peneliti menggunakan beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan  

guna mendukung alasan penggunaan model pembelajaran NHT dan media 

audiovisual. Pada penelitian yang dilakukan Haydon, dkk (2010) dengan judul 

“Pengaruh Numbered Heads Together pada Skor Kuis Harian dan pada Tugas 
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Perilaku Siswa Penyandang Cacat (Effects of Numbered Heads Together on the 

Daily Quiz Scores and On-Task Behavior of Students with Disabilities)”. 

Penelitian tersebut menunjukkan hasil yaitu bahwa tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh diferensial sumber daya manusia 

(SDM) dan dua strategi pembelajaran NHT pada siswa perilaku pada tugas dan 

skor kuis keterampilan berbahasa. Mengingat ukuran kuis skor di bawah kondisi 

baik sebelum menggunakan NHT, setelah diterapkannya NHT skor kuis memang 

meningkat sebesar 29,23 dan 28% untuk Carmen, Nate, dan RJ selama penelitian. 

Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan NHT lebih efektif. Hanya 

untuk RJ, melakukan NHT + sesi insentif (M = 68,0) jelas menunjukkan 

intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan skor kuis lebih NHT (M = 

48,6) dan HR (M = 40,0). Pada siswa yang bernama Nate, data menunjukkan 

perbedaan dalam skor kuis berarti di bawah baik NHT atau NHT + sesi insentif 

dalam kondisi (M = 74,3; M = 75,9), dan untuk Carmen, berarti skor kuis yang 

tinggi di bawah NHT (M = 61,4%) dibandingkan dengan NHT + sesi insentif (M 

= 41,7%). Pada variabel perilaku tugas, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa 

ketiga siswa mengalami peningkatan nyata dalam perilaku mengerjakan tugas. 

Hasil penelitian ini dinyatakan berhasil membuktikan bahwa penerapan 

penggunaan NHT mampu meningkatkan skor kuis dan perilaku mengerjakan 

tugas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko (2014) dengan judul 

“Numbered Head Together Berbantuan Media Visual Untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran PKn” yang dinyatakan berhasil. Berikut data-data dari 
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penelitian Wijanarko: (1) Keterampilan guru pada siklus I mendapat jumlah skor 

22 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat dengan jumlah skor 28 dengan 

kategori baik sekali, dan pada  siklus III meningkat dengan jumlah skor rata-rata 

32 dengan kategori baik sekali, (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 

mencapai 18,8 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat dengan jumlah skor 

23,1 dengan kategori baik, dan pada siklus III memperoleh skor 26,3 dengan 

kategori baik, (3) Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 33,3%, pada siklus 

III menjadi 51,4%, dan meningkat pada siklus III menjadi 88,2%. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III 

dinyatakan berhasil. 

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media audiovisual yang 

berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Menggunakan Snowball 

Throwing Media Audio Visual Kelas IV” oleh Setiyani (2013). Pada penelitian 

tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Keterampilan guru pada siklus I 

mendapat jumlah skor rata-rata 25,5 dengan kategori baik dan pada  siklus II 

meningkat dengan jumlah skor rata-rata 35,5 dengan kategori sangat baik, (2) 

Aktivitas siswa pada siklus I mendapat jumlah skor rata-rata 20,3 dengan kategori 

cukup dan pada siklus II meningkat dengan jumlah skor rata-rata 26,2 dengan 

kategori baik, (3) Hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh jumlah rata-rata 

67,69 dengan persentase ketuntasan klasikal 69,23% dan pada siklus II mendapat 

nilai rata-rata 81,93 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 84,62 %. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada 

siklus II dinyatakan berhasil. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

masalah tersebut melalui penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 

Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya melalui Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual di 

Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang?” 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya dengan menerapkan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Kota Semarang? 

b) Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya dengan menerapkan model 
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kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Kota Semarang? 

c) Bagimanakah cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 

Purwoyoso 01 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya dengan menerapkan model kooperatif tipe 

NHT berbantuan audiovisual? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif 

tipe NHT menurut Suprijono (2012: 92) dalam pembelajaran IPS KD 2.3 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya adalah sebagai berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap kelompok 

beranggotakan 5-6 siswa dan kemudian diberikan nomor tiap-tiap siswa. 

2. Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok menemukan jawabannya. 

3. Tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads Together” berdiskusi 

memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

4. Guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. 

5. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk 

nomor lain. 
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6. Berdasarkan jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, 

sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai 

pengetahuan yang utuh. 

7. Guru menutup kegiatan diskusi. 

Langkah-langkah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran IPS 

KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya menurut Djamarah (2010: 136) 

adalah sebagai berikut: 

1. Memperlihatkan materi dalam bentuk powerpoint. 

2. Memperhatikan materi melalui media video. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe 

NHT menurut Suprijono (2012: 92) dimodifikasi bersama penggunaan media 

audiovisual menurut Djamarah (2010: 136) dalam pembelajaran IPS KD 2.3 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya adalah sebagai berikut: 

1. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan video yang diperlihatkan oleh guru. Kemudian 

melakukan kegiatan tanya jawab melalui media video. 

3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan siswa dan memakai nomor yang 

diberikan oleh guru. 

4. Siswa bersama anggota kelompoknya menyatukan pikiran dan mendiskusikan 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 
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5. Siswa yang memiliki nomor sama pada setiap kelompok maju ke depan untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

6. Siswa memberikan tanggapan dan pendapatnya di depan kelas. 

7. Siswa mengikuti diskusi dengan seksama dan memperhatikan hasil diskusi 

yang dijelaskan oleh guru. 

8. Siswa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Melalui langkah-langkah di atas diharapkan siswa dapat berpartisipasi 

aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, membangun pengetahuannya dari 

pengalaman yang diperoleh, menyusun konsep untuk mempelajari materi dengan 

mudah, membiasakan menginformasikan hasil temuannya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya dengan 

menggunakan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual pada kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 
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pengalaman menggunakannya melalui model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya melalui 

model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya melalui model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan empiris untuk mendukung 

kegiatan penelitian selanjutnya apabila penelitian tindakan kelas ini terbukti 

bahwa dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Kota Semarang. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan 

untuk melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran IPS agar kualitas 

pembelajaran IPS menjadi lebih baik. 

 

 

 



16 
 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual dalam pembelajaran. 

2) Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. 

3) Guru lebih termotivasi untuk menetapkan strategi pembelajaran yang lebih 

bervariasi sehingga materi pelajaran akan lebih menarik. 

b. Manfaat bagi siswa 

1) Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

siswa dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Menambah wawasan, pengetahuan, dan kreatifitas siswa dalam 

pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu dapat memberikan 

sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang terbukti dengan 

adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dan hasil belajar siswa 

yang meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar menurut Hamalik (2011: 27) merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil dan tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi juga mengalami. Belajar merupakan suatu usaha untuk memperoleh 

pengetahuan. Belajar memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembentukan 

kepribadian dan pola perilaku manusia. Gredler dalam Winataputra (2008: 1.5) 

belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka 

ragam competencies, skills, and attitudes. Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Gage & Berliner dalam Hamdani (2011: 

21-22) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang muncul karena 

pengalaman. 

Travers dalam Suprijono (2012: 2) belajar adalah proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku. Gagne dalam Suprijono (2012: 2) belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan 

seseorang secara alamiah. Belajar menurut Sardiman (2011: 20) adalah usaha 
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penguasaan materi ilmu pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian individu 

seutuhnya. Belajar menurut Djamarah (2010: 1) adalah suatu kegiatan edukatif 

yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

memperoleh pengetahuan yang akan mempengaruhi keseluruhan pola perilaku 

dan kepribadian seseorang. Belajar akan memperkaya pengetahuan seseorang. 

Belajar juga akan memberikan perubahan pola perilaku dan kepribadian seseorang 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Pembelajaran menurut Hamdani (2011: 23) adalah usaha guru untuk 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Sugandi dalam Hamdani (2011: 23) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses pemberian kebebasan yang diberikan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan bagaimana cara mempelajarinya sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Menurut Anitah (2009: 1.18), pembelajaran merupakan proses 

interaksi peserta didik dan sumber belajar terhadap lingkungan belajar peserta 

didik. Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan secara sadar yang 

cenderung bersifat permanen dan menimbulkan perubahan perilaku peserta didik 

(Thobroni dan Mustofa, 2011: 19). 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wagger dalam Winataputra (2008: 1.19) 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa “Instruction is a set of events that affect 

learners in such a way that learning is facilitated”. Menurut Suprijono (2012: 13) 
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Pem-belajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, dan perbuatan 

mem-pelajari. Majid (2013: 4-5) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan 

upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai 

upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru dengan 

menggunakan berbagai strategi, metode, dan pendekatan untuk dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Membahas mengenai kualitas pembelajaran, kita pasti juga akan berpikir 

mengenai mutu suatu pembelajaran yang dilaksanakan di suatu jenjang 

pendidikan. Kualitas pembelajaran menurut Etzioni dalam (Hamdani, 2011: 194), 

meng-ungkapkan bahwa kualitas dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. 

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya. Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7) merupakan 

kerkaitan sistematis dan sinergis antara perilaku pembelajar, pebelajar itu sendiri, 

kurikulum, bahan pembelajaran, media, fasilitas, dan system pembelajaran 

menghasilkan suatu proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler. Prokopenko dalam (Hamdani, 2011: 194) juga berpendapat bahwa 

efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran 
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atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. Robbins dalam (Hamdani, 2011: 194) 

efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian 

efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat 

pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. 

Memperhatikan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran adalah mutu atau efektifitas yang dihasilkan oleh seseorang 

yang telah berhasil mencapai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang telah 

direncanakan. 

2.1.2.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2004: 7) menyatakan bahwa indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran dosen atau pendidik guru, 

perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan 

media pembelajaran. 

a. Perilaku Pembelajar Dosen atau Tenaga Pendidik Guru 

Perilaku pembelajaran pendidik dapat dilihat dari kinerjanya sebagai 

berikut: (1) membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar; (2) 

menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan 

substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata, 

mengemas, dan merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa; (3) agar 

dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan 

siswa; (4) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik yang 

berorientasi pada siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, 
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melaksanakan, serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi 

pembelajaran secara dinamis untuk membentuk kompetensi yang dikehendaki; 

(5) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan 

untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan 

kemampuannya secara mandiri (Depdiknas, 2004: 8).  

Peranan guru dalam proses pembelajaran sebagai subyek pembelajar 

menurut Dimyati (2009: 37) adalah 1) Membuat desain pembelajaran yang 

lengkap, sistematis, dan menyeluruh; 2) Meningkatkan kualitas diri menjadi 

guru yang berkepribadian utuh; 3) Berperan sebagai guru yang mendidik 

siswa; 4) Melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bahan belajar, dan kondisi sekolah 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran; 6) Guru berperan fasilitator, 

pembimbing belajar, dan menggunakan balikan kepada siswa. 

b. Perilaku dan Dampak Belajar Siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya 

sebagai berikut: (1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; (2) 

mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya; (3) mau dan mampu memperluas 

serta memperdalam pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan 

sikapnya; (4) mau dan mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikapnya secara bermakna; (5) mau dan mampu membangun kebiasaan 

berpikir, bersikap dan bekerja produktif; (6) mampu menguasai materi ajar 

mata pelajaran dalam kurikulum sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan 
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bidang studinya.Kedudukan guru mempunyai arti penting dalam pendidikan. 

Arti penting itu bertolak dari tugas dan tanggung jawab guru yang cukup berat 

untuk mencerdaskan anak didiknya (Depdiknas, 2004: 7). 

c. Iklim Pembelajaran 

Iklim pembelajaran mengacu kepada suasana yang terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung, dan lebih luas lagi kepada interaksi yang terjadi 

antara komponen-komponen pembelajaran seperti, guru dan siswa. Belajar 

akan lebih optimal dalam iklim yang mendukung. Iklim pembelajaran 

mencakup aspek-aspek yang meliputi: 1) suasana kelas yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan; dan 2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, 

dan kreativitas guru (Depdiknas, 2004: 9). 

Lingkungan belajar yang dapat menumbuhkan semangat belajar anak 

adalah lingkungan yang kaya akan sumber belajar. Artinya, kelas harus 

merupakan laboratorium belajar bagi anak, bukan kelas yang kosong, miskin 

akan sumber belajar. Untuk itu guru perlu memperkaya kelas dengan sumber 

belajar serta memelihara kebersihan, kerapian, keindahannya agar dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam menciptakan kelas 

sebagai laboratorium belajar bagi siswa antara lain ialah menyediakan buku 

pelajaran dan bahan tertulis lainnya yang siap digunakan pada waktu 

berlangsungnya proses pembelajaran, menyediakan alat peraga lain yang 
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diperlukan seperti gambar, photo, bagan, grafik, diagram, peta, pendekatan, 

dan alat peraga lain yang diperlukan, alat pelajaran untuk praktikum, simulasi, 

diskusi, bermain peran, dan untuk kegiatan belajar lainnya. Bacaan dan alat 

peraga itu bisa diusahakan oleh guru atau oleh para siswa itu sendiri. Faktor 

lain yang harus diperhatikan adalah pengaturan dan pemeliharaan sumber-

sumber belajar tersebut agar tetap rapi, indah dan bersih sehingga 

menimbulkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan (Dimyati, 

2009: 35-36). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa iklim 

pembelajaran adalah segala situasi yang muncul antara guru dan peserta didik 

atau antar peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan 

mempengaruhi proses belajar mengajar. 

d. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) Kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran, (2) ada keseimbangan antara keluasan dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, (3) materi pembelajaran 

sistematis dan kontekstual, (4) dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa, 

(5) dapat menarik manfaat yang optimal, dan (6) materi pembelajaran 

memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis 

(Depdiknas, 2004: 17). 

e. Media Pembelajaran 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan (Hamdani, 2011: 72). Media pembelajaran yang dirancang 
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dengan baik dapat merangsang timbulnya proses mental pada diri siswa, 

sehingga pembelajaran akan berjalan secara maksimal. Menurut Hamdani 

media merupakan komponen sumber belajar atau wahan fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Media pembelajaran menurut Anitah (2009: 6.4) merupakan saluran 

yang disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan agar pesan 

tersebut dapat diterima dengan cepat. Peranan media pembelajaran menurut 

Dimyati (2009: 36) adalah 1) Media yang digunakan mampu menunjang atau 

mencapai tujuan pembelajaran; 2) Menjelaskan materi yang belum diketahui 

siswa atau dialami oleh siswa dengan adanya pengawasan dari guru; 3) Media 

juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

Berdasarkan pengertian media tersebut di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa media pengajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan guru 

sebagai perantara untuk menyampaiakan bahan-bahan instruksional dalam 

proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran tersebut. 

Menurut Depdiknas (2004: 9), kualitas media pembelajaran tampak 

dari aspek-aspek berikut ini: 1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang 

bermakna; 2) mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, 

siswa dengan siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan; 3) 
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media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik; 4) 

melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

Berdasarkan uraian indikator kualitas pembelajaran tersebut dalam 

penelitian ini, peneliti membatasi komponen kualitas pembelajaran yang diteliti 

yaitu perilaku pembelajar dosen atau tenaga pendidik guru dalam hal ini adalah 

keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Adapun 

indikator kualitas pembelajaran dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

2.1.2.2.1 Keterampilan Guru dalam Mengajar 

Sardiman (2011: 138) Guru dalam pendidikan menempati kedudukan 

paling penting, karena guru yang memulai dan mengakhiri setiap interaksi belajar 

mengajar. Guru memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan dan membentuk 

karakter anak didiknya. Hal tersebut menjadikan guru harus memiliki 

keterampilan menunjang dan membantu tugasnya dalam interaksi edukatif. Oleh 

karena itu agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dibutuhkan 

keterampilan khusus untuk menjalankan kelas. Selain menguasai substansi bidang 

studi yang diampu, seorang guru yang professional harus menguasai keterampilan 

dasar mengajar. Berikut 9 keterampilan dasar menurut Rusman (2014: 80-92): 

a. Keterampilan membuka pelajaran 

Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental 
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maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Selain itu, keterampilan membuka pelajaran sangat penting dilakukan oleh 

guru karena dengan  permulaan yang baik akan berpengaruh terhadap jalannya 

proses pembelajaran (Rusman, 2014: 80). 

b. Keterampilan bertanya 

Brown dan Edmondson dalam Anitah, (2009: 7.6) mendefinisikan 

pertanyaan sebagai “segala pernyataan yang menginginkan tanggapan verbal 

(lisan)”. Dari pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari 

pertanyaan adalah memperoleh informasi untuk memperoleh pengetahuan 

supaya terjadi peningkatan kemampuan berpikir. Jika tujuan dari pertanyaan 

sudah terjawab maka tujuan dari keterampilan bertanya adalah meningkatkan 

minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi pelajaran selain itu perhatian 

siswa terpusat pada materi pelajaran. Keterampilan bertanya menurut Sanjaya 

(2011: 34) memainkan peran yang penting dalam pembelajaran dikarenakan 

pertanyaan yang tersusun oleh guru akan mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa dalam suatu proses 

pembelajaran. 

c. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau 

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau 

meningkatnya perilaku/ perbuatan yang dianggap baik tersebut (Anitah, 2009: 

7.25). Pemberian penguatan ada dua yaitu pemberian penguatan verbal dan 
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pemberian penguatan non verbal. Prinsip yang harus diperhatikan guru dalam 

memberikan penguatan adalah kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan 

penguatan, menghindari penguatan negatif, kesegeraan, variasi dalam 

pemberian penguatan. Keterampilan memberikan penguatan menurut Sanjaya 

(2011: 37) dapat memungkinkan siswa melakukan kembali suatu tingkah laku 

yang diberikan respon oleh guru yang dapat membesarkan hati siswa agar 

semakin aktif dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

d. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang 

sengaja diciptakan/ dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Selain itu 

tujuan dari keterampilan mengadakan variasi adalah agar siswa tidak menjadi 

bosan karena gaya mengajar guru yang sama (Anitah, 2009: 7.38). Menurut 

Rusman (2014: 86) terdapat tiga prinsip penggunaan keterampilan 

mengadakan variasi (variation skills) yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu: 

1) Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga 

tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran. 

3) Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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e. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat 

(Rusman, 2014: 86). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

ciri utama dari kegiatan menjelaskan adalah penyampaian materi atau 

informasi yang terencana dengan baik agar materi yang disampaikan sesuai 

dengan tingkat pemahaman siswa dan dapat berlanjut pada tingkatan 

berikutnya sesuai dengan tingkatan kognitif siswa. Selain itu, materi yang 

disampaikan harus disajikan dengan urutan yang cocok. Penyampaian materi 

yang terencana dengan baik memiliki tujuan supaya materi yang diberikan 

guru kepada siswa dapat diterima oleh siswa dengan optimal. 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. 

Diskusi kelompok kecil harus mempunyai tujuan yang jelas, diskusi juga 

harus berjalan secara sistematis. Selain itu, saat diskusi setiap siswa berhak 

untuk bertatap muka dan mengungkapkan pendapatnya secara bebas, oleh 

karena dari itu guru wajib mempunyai keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. Jadi, Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. 
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g. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas menurut Sanjaya (2011: 44) menuntut 

guru untuk dapat mencipatakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal 

dan mampu mengoptimalkan kondisi belajar kembali apabila terjadi suatu hal 

yang mengganggu proses pembelajaran. Uzer Usman (1992: 89) dalam 

Rusman (2014: 90) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dn memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti 

perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi 

siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan norma 

kelompok yang produktif. 

Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan 

mengelola kelas adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, 

memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur bila siswa melakukan tindakan 

menyimpang, memberikan penguatan (reinforcement). 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar 

yang optimal, yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan 

siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan 

tindakan remidial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 
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h. Keterampilan mengajar perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Pembelajaran ini terjadi bila 

jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua 

sampai delapan orang untuk kelompok kecil, seorang untuk perseorangan. 

Peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini adalah sebagai organisator, 

narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai peserta 

kegiatan (Rusman, 2014: 91). 

i. Keterampilan menutup pelajaran 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses pem-belajaran yang telah dilakukan. Keterampilan menutup 

pelajaran yang biasa dilakukan misalnya: memberikan umpan balik, 

menyusun kesimpulan, memberikan evaluasi, memberikan tindak lanjut 

(Sanjaya, 2011: 42). 

Berdasarkan 9 keterampilan mengajar tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa guru harus dapat menguasai beberapa keterampilan tersebut dalam 

kegiatan pembelajaranya. Selain itu harus dapat menerapkan berbagai macam 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Keterampilan 

dasar guru yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS dengan model kooperatif 

tipe NHT berbantuan audiovisual di antaranya adalah keterampilan membuka 
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pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan member penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar 

perseorangan, keterampilan menutup pelajaran. 

Menurut Rusman (2014: 80-92) indikator keterampilan guru yang sesuai 

dengan langkah-langkah model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pelajaran dan melaksanakan apersepsi 

(keterampilan membuka pelajaran). Adapun deskriptorya adalah: a) 

Memberikan motivasi untuk belajar; b) Memberi persepsi positif terhadap 

belajar; c) Mendorong siswa untuk bekerja secara individu dan kelompok; d) 

Menginformasikan yang aktif dalam pembelajaran akan mendapatkan 

penghargaan. 

2) Membagi siswa dalam kelompok dan setiap siswa mendapat nomor kepala 

(keterampilan mengelola kelas). Adapun deskriptornya adalah: a) 

Mengenalkan teknik pembelajaran model kooperatif tipe NHT; b) 

Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan model 

kooperatif tipe NHT; c) Menentukan pembentukan kelompok secara 

heterogen; d) Membentuk kelompok secara kondusif. 

3) Menjelaskan materi suatu bab dengan mengkaitkan situasi nyata di lingkungan 

sekitar (keterampilan menjelaskan). Adapun deskriptornya adalah: a) 

Menganalisis hubungan antar materi; b) Penggunaan balikan; c) 
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Menggunakan kalimat dengan baik, benar, dan jelas; d) Pemberian tekanan 

pada penyampaian inti materi. 

4) Menggunakan slide powerpoint dalam menyampaikan materi pembelajaran 

(keterampilan menggunakan variasi). Adapun deskriptornya adalah: a) 

Tampilan slide powerpoint terlihat jelas di seluruh penjuru kelas; b) Materi 

sesuai dengan topik dan indikator yang akan dicapai; c) Materi dikemas secara 

menarik oleh guru; d) Materi dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. 

5) Memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan membimbing siswa belajar 

mandiri (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan). Adapun 

deskriptornya adalah: a) Mengadakan pendekatan secara pribadi; b) 

Merencanakan kegiatan pembelajaran; c) Memberikan permasalahan kepada 

siswa berkaiatan dengan materi; d) Membimbing siswa untuk belajar mandiri. 

6) Melakukan tanya jawab dengan media video (keterampilan bertanya). Adapun 

deskriptornya adalah: a) Mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat; 

b) Memusatkan perhatian siswa dengan media video; c) Memberikan 

pertanyaan secara klasikal berbantu media video; d) Memberikan waktu 

berpikir dan menjawab pertanyaan. 

7) Membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok  dan saling bertukar 

pendapat (keterampilan membimbing kelompok). Adapun deskriptornya 

adalah: a) Membimbing siswa belajar secara berkelompok sesuai dengan 

topik/ materi; b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan diskusi; c) Menganalisis pendapat siswa; d) Menutup 

kegiatan berdiskusi. 
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8) Memberikan penghargaan kepada siswa terhadap hasil kerjanya dan 

melakukan refleksi (keterampilan memberikan penguatan). Adapun 

deskriptornya adalah: a) Memberikan reward kepada siswa; b) Memberikan 

penguatan verbal maupun non verbal atas hasil kerja siswa; c) Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan perasaannya selama 

pembelajaran; d) Memberikan penguatan positif kepada siswa. 

9) Menutup pelajaran dengan memberikan kesimpulan dan soal evaluasi 

(keterampilan menutup pelajaran). Adapun deskriptornya adalah: a) Meninjau 

kembali materi yang telah dipelajari; b) Menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari; c) Memberikan tindak lanjut berupa PR; d) Memberikan motivasi 

dan arahan agar selalu belajar di rumah. 

Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa. 

2.1.2.2.2 Aktivitas Siswa 

Proses pembelajaran sangat perlu adanya aktivitas siswa yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran guru. Tanpa adanya aktivitas siswa, kegiatan belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik. Proses pembelajaran perlu diperhatikan 

bagaimana keterlibatan siswa, apakah aktif atau pasif. Paul B. Diedrich dalam 

Sardiman, (2011: 101) menggolongkan aktivitas siswa menjadi delapan 

kelompok, yaitu: visual activities, oral activities, listening activities, writing 

activities, drawing activities, motor activities, mental activities, emotional 

activities.  
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Pada penelitian ini, peneliti membatasi komponen aktivitas yang diteliti 

yaitu: visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, motor 

activities, mental activities, emotional activities. Keterangan selanjutnya 

mengenai kegiatan tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Visual activities, misalnya: membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain.  

b. Oral activities, misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, misalnya: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

d. Writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Motor activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat kontruksi model, 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak.  

f. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

g. Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tegang, gugup. 

Adapun indikator aktivitas siswa menurut Sardiman (2011: 101) yang 

sesuai dengan langkah-langkah model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual adalah sebagai berikut: 

1) Memperhatikan penjelasan guru (Listening activities, Visual activities, Mental 

activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Memperhatikan penjelasan guru 
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dengan seksama; b) Mendengarkan ketika guru memberikan penjelasan; c) 

Mampu menjawab pertanyaan spontan dari guru; d) Kondusif saat guru 

menjelaskan materi. 

2) Melakukan pengamatan dengan media video (Visual activities, Mental 

activities, Emotional activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Mengamati 

media video dengan cermat; b) Antusias terhadap video yang diputarkan oleh 

guru; c) Mencatat hal-hal penting dalam video; d) Bertanya pada guru 

mengenai hal yang kurang dipahami dari video yang diputarkan. 

3) Menemukan pengetahuan baru melalui berpikir mandiri tentang permasalahan 

yang diberikan oleh guru (Mental activities, Motor activities, Visual 

activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Menemukan inti permasalahan 

yang diberikan oleh guru; b) Mencoba membuat penyelesaian; c) 

Menyesuaikan permasalahan dengan kehidupan sehari-hari; d) Mengerjakan 

soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

4) Melakukan kegiatan tanya jawab (Oral activities, Mental activities, Emotional 

activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Antusias dalam bertanya; b) 

Menyampaikan pertanyaan dengan jelas; c) Bertanya sesuai dengan materi; d) 

Bertanya dengan bergiliran. 

5) Melaksanakan kegiatan belajar kelompok (Motor activities, Mental activities, 

Emotional activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Berdiskusi dengan 

kelompok; b) Berdiskusi dengan kondusif; c) Saling bertukar pendapat; d) 

Mencatat hasil diskusi. 
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6) Memberikan komentar atau penilaian terhadap kinerja dari kelompok lain dan 

memberikan refleksi (Oral activities, Listening activities, Emotional 

activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Antusias dalam memberikan 

tanggapan/ komentar; b) Memberikan tanggapan/ komentar sesuai materi; c) 

Menyampaikan tanggapan dengan bahasa yang baik dan sopan; d) 

Memberikan kesan selama pembelajaran berlangsung. 

7) Mengerjakan evaluasi (Writing activities, Mental activities, Emotional 

activities). Adapun deskriptornya adalah: a) Mengerjakan soal evaluasi dari 

guru; b) Mengerjakan dengan kondusif; c) Mencatat hasil diskusi; d) 

Mengerjakan soal evaluasi dengan sungguh-sungguh. 

Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

diharapkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

2.1.2.2.3 Hasil Belajar 

Suprijono (2012: 5-7) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan. 

Selain itu hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek kemanusiaan saja. Sedangkan Rifa’i dan Anni (2006: 5) hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pebelajar. 

Penelitian ini menggunakan penilaian autentik dalam proses penilaian 

kegiatan pembelajarannya. Penilaian autentik menurut Sugiarto (2013: 5) adalah 
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proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu 

mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan 

pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai. Prinsip-prinsip penilaian autentik adalah sebagai berikut: a) proses 

penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, 

bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran (apart of, not apart from 

instruction); b) penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world 

problems), bukan masalah dunia sekolah (school work-kind of problems); c) 

penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metoda dan kriteria yang sesuai 

dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar; d) penilaian harus bersifat 

holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran (sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan). 

Proses penilaian autentik menurut Kurinasih, dkk (2014: 58) bermakna 

bahwa proses penilaian yang mencerminkan masalah dalam dunia nyata dan 

menampilkan kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya yang dilakukan oleh 

peserta didik. Proses penilaian dan pmbelajaran merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan atau terpadu. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai 

cara dan kriteria secara holistik (kompetensi utuh yang merefleksikan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan). 

Bloom dalam Poerwanti dkk. (2008: 1-23) menyatakan bahwa hasil 

belajar diklasifikasikan meliputi cognitive, affektive, psychomotor. Bloom 

mengelompokkan kemampuan manusia ke dalam dua ranah (domain) utama yaitu 
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ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-kognitif dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor. Keterangan lebih lanjut 

mengenai tiga ranah tersebut dijelaskan oleh Rifa’i dan Anni, (2011: 86-90): 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif dibagi menjadi 6 

tingkatan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks: 

1. Mengingat (remembering), yaitu usaha mendapatkan kembali pengetahuan 

dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja 

didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan 

dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna 

(meaningful learning) dan pemecahan masalah (problem solving). 

Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai  

permasalahan yang jauh lebih kompleks. 

2. Memahami/ Mengerti (understand), berkaitan dengan membangun sebuah 

pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. 

Dalam hal ini memahami/ mengerti berkaitan dengan aktivitas 

mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan (comparing). 

3. Menerapkan (applying), yaitu menunjuk pada proses kognitif 

memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan 

percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan 

dengan dimensi pengetahuan prosedural (procedural knowledge). 
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4. Menganalisis (analyze), yaitu memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan 

dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan 

tersebut dapat menimbulkan permasalahan. 

5. Mengevaluasi (evaluate), yaitu berkaitan dengan proses kognitif 

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. 

Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, 

dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat berupa kuantitatif maupun 

kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa. 

6. Menciptakan (create), yaitu usaha yang mengarah pada proses kognitif 

meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan 

yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk 

baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola 

baru yang berbeda dari sebelumnya. 

Adapun indikator pembelajaran ranah kognitif yang telah ditentukan 

pada penelitian siklus I di antaranya: 1) Menyebutkan contoh teknologi 

pangan di Indonesia (C1); 2) Menyebutkan contoh teknologi sandang di 

Indonesia (C1); 3) Menjelaskan perkembangan teknologi produksi di 

Indonesia (C2); 4) Mengemukakan manfaat teknologi bagi manusia (C3); dan 

5) Membentuk batu bata plastisin menggunakan cetakan dan tangan (C5). 

Pada penelitian siklus II indikator ranah kognitif yang telah ditentukan 

di antaranya: 1) Menyebutkan macam-macam alat komunikasi (C1); 2) 

Membeda-kan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern (C2); 
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3) Menge-mukakan manfaat alat komunikasi bagi kehidupan manusia (C2); 

dan 4) Men-ciptakan alat komunikasi sederhana menggunakan kaleng bekas 

(C5). 

Pada penelitian siklus III indikator ranah kognitif yang telah 

ditentukan di antaranya: 1) Menyebutkan macam-macam alat transportasi 

(C1); 2) Membeda-kan alat transportasi darat, laut, dan udara (C2); 3) 

Mengemukakan manfaat alat transportasi bagi kehidupan manusia (C3); dan 

4) Menciptakan pesawat kertas sederhana (C5). 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif merupakan ranah yang paling sukar diukur. Tujuan 

pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah 

afektif menurut Rifa’i da Anni (2011: 88) dibagi menjadi 5 tingkatan dari 

yang sederhana ke yang lebih kompleks: 

1. Penerimaan (Receiving), adalah yang berkaitan dengan keinginan siswa 

untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, 

buku teks, musik, dan sebagainya). 

2. Penanggapan (responding), adalah yang berkaitan dengan partisipasi aktif 

pada diri siswa atau lebih jelasnya yaitu reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulus dari luar. 

3. Penilaian (valuing), adalah yang berkaitan dengan harga atau nilai yang 

melekat pada objek, fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. 

4. Pengorganisasian (Organization), adalah yang berkaitan dengan 

perangkaian nilai-nilai yang berbeda, memecahkan kembali konflik-
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konflik antar nilai, dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten 

secara internal. 

5. Pembentukan pola hidup (organization by a value complex), adalah yang 

berkaitan dengan keterpaduan dari semua nilai yang dimiliki seseorang 

yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

Menurut Fitri, (2012: 39-44) penilaian afektif diukur dalam bentuk 

penilaian karakter. Terdapat 18 nilai yang harus dikembangkan sekolah dalam 

menentukan keberhasilan pendidikan karakter, di antaranya: 1) religius; 2) 

jujur; 3) toleransi; 4) disiplin; 5) kerja keras; 6) kreatif; 7) mandiri; 8) 

demokratis; 9) rasa ingin tahu/ percaya diri; 10) semangat kebangsaan; 11) 

cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 13) bersahabat/ komunikatif; 14) 

cinta damai; 15) gemar membaca; 16) peduli lingkungan; 17) peduli sosial; 

dan 18) tanggung jawab. 

Penilaian afektif dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual pada penelitian ini diukur dalam 

bentuk penilaian karakter. Jenis karakter tersebut antara lain tanggung jawab, 

jujur, dan kreatif. Berikut ini adalah penjabaran indikatornya: 

1) Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik 

terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam dan sosial), 

Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa (Kurinasih, dkk, 2014: 68). Adapun 

deskriptornya meliputi: mengerjakan tugas individu di sekolah dengan 

baik, menerima resiko terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, 
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mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, mematuhi peraturan 

sekolah yang berlaku. 

2) Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang 

memberikan keyakinan kuat untuk berbuat, bertindak, maupun 

menampilkan kemampuan dirinya di hadapan orang banyak. Adapun 

deskriptornya meliputi: aktif mengungkapkan pendapat, aktif mengajukan 

pertanyaan, selalu percaya akan kemampuan diri, berpenampilan tenang. 

3) Kreatif adalah suatu tindakan yang menunjukkan kemampuan menghargai 

dan ketertarikan peserta didik terhadap hal-hal baru untuk menghasilkan 

suatu gagasan baru (Fitri, 2012: 41). Adapun deskriptornya meliputi: 

menciptakan ide-ide baru di sekolah, menghargai setiap karya yang 

berbeda, membangun suasana belajar yang kreatif di antara siswa lainnya, 

mengeksplorasi hal-hal baru. 

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan, 

kemampuan, bertindak, individu. Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 89-90) 

ranah psikomotor dibagi menjadi 7 tingkatan dari yang sederhana ke yang 

lebih kompleks:  

1. Persepsi (perception), adalah yang berkaitan dengan penggunaan organ 

penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan 

motorik. 
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2. Kesiapan (set), adalah yang berkaitan dengan pengambilan tipe kegiatan 

tertentu. 

3. Gerakan terbimbing (guided response), adalah yang berkaitan dengan 

tahap-tahap awal di dalam belajar keterampilan kompleks. 

4. Gerakan terbiasa (mechanism), adalah yang berkaitan dengan tindakan 

unjuk kerja gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan 

gerakan dapat dilakukan dengan sangat meyakinkan dan mahir. 

5. Gerakan kompleks (complex overt response), adalah yang berkaitan 

dengan kemahiran unjuk kerja dari tindakan motorik yang mencakup pola-

pola gerakan yang kompleks. 

6. Penyesuaian (adaptation), adalah yang berkaitan dengan keterampilan 

yang dikembangkan sangat baik sehingga individu siswa dapat 

memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

baru atau ketika menemui situasi masalah baru. 

7. Kreativitas (originality), adalah yang berkaitan dengan penciptaan pola-

pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-

masalah tertentu. 

Penilaian psikomotor dalam penelitian menggunakan model kooperatif 

tipe NHT berbantuan audiovisual ini menggunakan penilaian produk/ hasil 

dan penilaian unjuk kerja dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap kemampuan peserta didik untuk 

mampu menghasilkan produk atau seni. Penilaian produk tidak hanya dilihat 
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dari hasil akhirnya saja melainkan juga pada proses persiapan dan proses 

pembuatannya (Kurinasih, dkk, 2014: 62). 

Penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja menurut Kurinasih (2014: 

62) adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk dapat melakukan tugas 

seperti pada keadaan sesungguhnya dengan menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan penilaian unjuk kerja menurut 

Sugiarto (2013: 14-15) merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta 

didik melakukan tugas tertentu seperti: praktek di laboratorium, praktek 

sholat, praktek olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, 

membaca puisi/ deklamasi dll.  Penilaian unjuk kerja perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut (Sugiarto, 2013: 14-15): 

a. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk 

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. 

b. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja 

tersebut. 

c. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas. 

d. Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga 

semua dapat diamati. 

e. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. 
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Penilaian unjuk kerja dalam suatu proses pembelajaran dapat 

menggunakan daftar cek (check-list) dan skala penilaian (rating scale). 

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai daftar cek (check-list) dan 

skala penilaian (rating scale): 

1. Daftar Cek (Check-list) 

Daftar cek dipilih jika unjuk kerja yang dinilai relatif sederhana, 

sehingga kinerja peserta didik representatif untuk diklasifikasikan menjadi dua 

kategorikan saja, ya atau tidak. 

2. Skala Penilaian (Rating Scale) 

Ada kalanya kinerja peserta didik cukup kompleks, sehingga sulit atau 

merasa tidak adil kalau hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, ya atau 

tidak, memenuhi atau tidak memenuhi. Karena itu dapat dipilih skala 

penilaian lebih dari dua kategori, misalnya 1, 2, dan 3. Tetapi setiap kategori 

harus dirumuskan deskriptornya sehingga penilai mengetahui kriteria secara 

akurat kapan mendapat skor 1, 2, atau 3. Daftar kategori beserta deskriptor 

kriterianya itu disebut rubrik. Di lapangan sering dirumuskan rubrik universal, 

misalnya 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = baik. Deskriptor semacam ini belum 

akurat, karena kriteria kurang bagi seorang penilai belum tentu sama dengan 

penilai lain, karena itu deskriptor dalam rubrik harus jelas dan terukur. 

Pada siklus I penilaian produk ditekankan pada penilaian keterampilan 

siswa dalam membentuk batu bata plastisin dengan menggunakan cetakan dan 

tangan. Pada kegiatan tersebut, peserta didik akan diajarkan perbedaan 

pembuatan batu bata plastisin mengguanakan cetakan dengan pembuatan batu 
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bata plastisin menggunakan tangan yang dapat diketahui dari hasil 

percobaannya. Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut (Sugiarto, 2013): 

1) Tahap Persiapan Alat dan Bahan 

a) Kelengkapan alat 

b) Kelengkapan bahan 

c) Kesesuaian alat dan bahan yang dibutuhkan 

d) Keterampilan menggunakan alat dan bahan 

2) Tahap Proses Pembuatan 

a) Tekstur adonan 

b) Teknik pengolahan 

c) K3 (Keselamatan kerja, Keamanan dan Kebersihan) 

d) Keharmonisan bentuk dan warna 

3) Tahap Akhir (Hasil Produk) 

a) Kerapian 

b) Inovasi 

c) Detail konstruksi produk 

d) Kesesuaian tema 

Pada Siklus II peserta didik diminta untuk melakukan sebuah 

percakapan dengan menggunakan telepon. Adapun aspek-aspek yang dinilai 

pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
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1) Tahap Persiapan Menelepon 

a) Kesiapan telepon yang akan digunakan 

b) Mengangkat gagang telepon 

c) Menekan nomor tujuan 

d) Menunggu sambungan 

2) Tahap Proses Menelepon (Inti) 

a) Memberikan salam 

b) Menyapa 

c) Mengenalkan diri 

d) Menyampaikan maksud/ tujuan menelepon 

3) Tahap Akhir 

a) Menanggapi respon 

b) Menggunakan bahasa yang baik dan benar 

c) Menutup pembicaraan 

d) Meletakkan gagang telepon kembali 

Pada Siklus III peserta didik diminta menciptakan alat transportasi 

sederhana yaitu berupa pesawat kertas sederhana. Adapun aspek-aspek yang 

dinilai pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan Alat dan Bahan 

a) Kelengkapan alat 

b) Kelengkapan bahan 

c) Kesesuaian alat dan bahan yang dibutuhkan 

d) Keterampilan menggunakan alat dan bahan 
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2) Tahap Proses Pembuatan 

a) Ketepatan Ukuran/ Proporsi 

b) Teknik Pembuatan 

c) K3 (Keselamatan kerja, Keamanan dan Kebersihan) 

d) Keharmonisan bentuk 

3) Tahap Akhir 

a) Kerapian 

b) Inovasi 

c) Detail konstruksi produk 

d) Kesesuaian tema 

Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar peneliti dapat mengambil 

simpulan bahwa siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila siswa 

mengalami proses peningkatan secara holistik terhadap pengetahuan, 

keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir. Adapun indikator hasil 

belajar yang sesuai dengan langkah-langkah model kooperatif tipe NHT 

berbantuan audiovisual di antaranya: 1) peningkatan pengetahuan siswa melalui 

tes tertulis (kognitif); 2) peningkatan karakter/ sikap yang telah ditentukan dalam 

mengikuti pembelajaran (afektif); dan 3) peningkatan keterampilan siswa melalui 

pembuatan suatu produk (psikomotor). 

2.1.3 Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Saidiharjo dalam Hidayati (2008: 1.7) memberi batasan bahwa IPS adalah 

merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah 
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mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik. 

Nasution dalam Soewarso, dkk. (2010: 5) IPS adalah suatu program pendidikan 

yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia 

dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil 

dari berbagai ilmu-ilmu sosial: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, 

politik dan psikologi sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial menurut Winataputra (2008: 

9.4) merupakan salah satu bidang studi yang bertujuan menyiapkan siswa untuk 

mengembangkan proses berpikirnya baik dalam aspek nilai maupun sosial. 

Jarolimek dalam Susanto (2014: 9) Ilmu Pengetahuan Sosial lebih bersifat 

praktis yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam mengelola dan 

memanfaatkan kekuatan-kekuatan fisik dan sosial dalam mencipatakan kehidupan 

yang dinamis dan mempersiapkan peserta didik untuk mampu memecahkan 

masalah sosial pada kehidupan saat ini dan mendatang. Berdasarkan kurikulum 

IPS 1975 dikatakan IPS adalah bidang studi yang merupakan panduan dan 

sejumlah mata pelajaran sosial. Bidang pengajaran IPS terutama akan berperan 

dalam pembinaan kecerdasan keterampilan, pengetahuan, rasa tanggung jawab, 

dan demokrasi (Taneo, 2010: 1-19). 

Susanto (2014: 137) Pendidikan IPS adalah ilmu pengetahuan yang 

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada siswa, khususnya di tingkat dasar dan 

menengah. National Council for the Social Studies (NCSS) dalam Susanto (2014: 

144) IPS adalah suatu kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu 
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kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan (civic 

competence). Mulyono Tj dalam Taneo (2010: 1-8) memberi batasan IPS bahwa 

IPS sebagai pendekatan interdisipliner (Inter-disciplinary approach) dari 

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

ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, 

geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pen-

didikan IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hubungan manusia 

dengan lingkungan fisik maupun sosialnya yang dikemas secara ilmiah sehingga 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi siswanya untuk 

dapat mengembangkan potensi, keterampilan, dan tanggung jawab serta 

mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang baik. 

2.1.3.2 Ruang Lingkup Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan ruang lingkup materi 

pembelajaran IPS di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang tercantum 

dalam kurikulum adalah sebagai berikut: (a) manusia, tempat, dan lingkungan; (b) 

waktu, keberlanjutan dan perubahan; (c) sistem sosial dan budaya; (d) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. 

Sedangkan menurut Taneo (2010: 1-40) Ruang lingkup IPS sebagai 

pengetahuan adalah manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. 

Ditinjau dari aspek-aspeknya, ruang lingkup tersebut meliputi hubungan sosial, 

ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi dan aspek politik dan ruang 

lingkup kelompoknya, meliputi keluarga, rukun tetangga, rukun kampung, warga 
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desa, organisasi masyarakat, sampai ke tingkat bangsa. Ditinjau dari ruangnya, 

meliputi tingkat lokal, regional sampai ke tingkat global. sedangkan dari proses 

interaksi sosialnya, meliputi interaksi dalam bidang kebudayaan, politik, dan 

ekonomi. 

Berdasarkan uraian tersebut ruang lingkup IPS adalah manusia dan 

lingkungannya baik dari aspek geografi, sejarah, politik, ekonomi, sosial, dan 

budayanya dari tingkat lokal, regional, sampai tingkat global. Ruang lingkup 

penelitian ini menggunakan ruang lingkup yang berkaitan dengan waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan yang berhubungan dengan kehidupan sosial 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.3.3 Karakteristik Mata Pelajaran IPS 

Karakteristik mata pelajaran IPS menurut Susanto (2014: 10-24) dapat 

dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu: 1) karakteristik dilihat dari aspek tujuan; 2) 

karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi; dan 3) karakteristik dilihat 

dari aspek pendekatan pembelajaran. 

2.1.3.3.1 Karakteristik Dilihat dari Aspek Tujuan 

Karakteristik mata pelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan cenderung 

mengarah kepada pemberdayaan intelektual peserta didik untuk dapat 

mengembangkan potensinya agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

lingkungan dan masyarakat. Karakteristik mata pelajaran IPS yang dilihat dari 

aspek tujuan akan mengarahkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi dengan 

masyarakat sebagai warga Negara, warga dunia, dan bangsa untuk dapat 

memelihara nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Susanto, 2014: 11). 
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Selain itu, karakteristik mata pelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan 

juga mengarahkan peserta didik untuk mampu mengembangkan kemampuan 

kepribadiannya meliputi pengembangan sikap, nilai, norma dan moral. 

Pengembangan kemampuan kepribadiannya dapat ditempuh melalui berbagai 

jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Melalui usaha mengembangkan 

kemampuan kepribadiannya diharapkan peserta didik mampu memiliki kebiasaan 

positif yang akan tertanam dalam pribadinya yang baik. 

2.1.3.3.2 Karakteristik Dilihat dari Aspek Ruang Lingkup Materi 

Karakteristik mata pelajaran IPS jika dilihat dari aspek ruang lingkup 

materinya menurut Susanto (2014: 22) adalah sebagai berikut: (a) menggunakan 

pendekatan lingkungan yang luas; (b) menggunakan pendekatan terpadu; (c) 

berisi materi konsep, nilai, dan kerja sama; (d) dapat memotivasi peserta didik 

untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran; (e) dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik untuk berpikir luas dalam memperoleh wawasan 

pengetahuan dan budaya. 

2.1.3.3.3 Karakteristik Dilihat dari Aspek Pendekatan Pembelajaran 

Jika dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran, karakteristik mata 

pelajaran IPS cenderung menjelaskan sudut pendekatan atau metodologi yang 

digunakan dalam mengajarkan bidang studi IPS. Sejak kurikulum 1975 sampai 

tahun 1984 pembelajaran bidang studi IPS menggunakan pendekatan integratif. 

Pembelajaran bidang studi IPS pada saat ini disesuaikan dengan kebutuhan, 

alokasi waktu, dan kompetensi yang akan dicapai. Sedangkan pembelajarannya 
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sendiri menggunakan pendekatan kooperatif dan kontekstual (Susanto, 2014: 22-

25). 

2.1.3.4 Karakteristik Mata Pelajaran IPS di SD 

Karakteristik mata pelajaran IPS di SD menurut Depdiknas dalam Susanto 

(2014: 21-22) adalah sebagai berikut: 

a. Ilmu pengetahuan sosial adalah gabungan dari unsur-unsur ilmu interdisipliner 

IPS dikombinasikan dengan bidang humaniora, pendidikan, dan agama. 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS diambil dari berbagai struktur 

keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian 

rupa menjadi sebuah pokok bahasan tertentu. 

c. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menyangkut berbagai maslaah 

sosial yang dirumuskan dengan berbagai pendekatan intersidipliner. 

d. Standar kompetensi dan kompetensi dasar berupa peristiwa dan perubahan 

kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat. 

e. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan berbagai dimensi 

dalam mengkaji fenomena sosial. 

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran IPS di SD tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sifat mata pelajaran IPS di SD mempunyai sifat yang sama 

dengan studi sosial yaitu praktis yang diajarkan mulai jenjang pendidikan rendah 

sampai jenjang pendidikan tinggi. 

2.1.3.5 Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:  



54 
 

 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

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

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja dalam Hidayati 

(2008:  1.24) adalah membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna 

bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara. Tujuan utama pembelajaran IPS 

ialah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang 

terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat (Susanto, 2014: 37). Selain itu, tujuan pembelajaran IPS adalah 

memberikan bekal kepada siswa untuk dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya yang pluralistik dan sangat kompleks. 

Tujuan pendidikan IPS secara umum menurut Susanto (2014: 33) adalah 

mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) 

memperoleh gambaran tentang suatu daerah/ lingkungan sendiri; (b) mendapatkan 

informasi tentang suatu lingkungan daerah/ wilayah Indonesia; (c) memperoleh 
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pengetahuan tentang penduduk Indonesia; (d) menumbuhkembangkan wawasan 

kebangsaan; (e) mengetahui kebutuhan hidup manusia; (f) mampu merasakan 

kemajuan teknologi mutakhir; (g) mampu berkomunikasi dan bersaing di tingkat 

regional sampai global; (h) mampu berinteraksi sebagai makhluk sosial dan 

berbudaya; (i) memiliki kepekaan terhadap fenomena sosial budaya; dan (j) 

memiliki integritas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. 

Tujuan mempelajari IPS secara khusus pada jenjang sekolah dasar 

menurut Susanto (2014: 31) adalah sebagai berikut: (a) pengetahuan sosial yang 

bermanfaat dalam kehidupannya; (b) kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, 

menyusun alternatif pemecahan masalah nasional yang terjadi di masyarakat; (c) 

kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dalam berbagai 

bidang keilmuan dan keahlian; (d) kesadaran sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan; (e) kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sejalan dengan tujuan pembelajaran IPS yang telah dijelaskan di atas, 

terdapat beberapa prinsip pembelajaran IPS yang menjadi pedoman guru dalam 

mengajarkan mata pelajaran IPS kepada siswa (Susanto, 2014: 37-38), yaitu: 

a. Pembelajaran IPS dapat dikatakan baik apabila pembelajaran yang 

dilaksanakan tersebut mampu memberikan kesan yang bermakna kepada 

siswa (meaningful learning). Hal tersebut berarti siswa harus mampu 

mengembangkan ide-ide dalam dirinya, memahami, memberikan apresiasi, 

dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. 
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b. Pembelajaran juga dikatakan baik apabila pelaksanaan pembelajaran IPS 

dilakukan secara terintegrasi (integrative). Pembelajaran IPS harus mampu 

mengintegrasikan berbagai aspek seperti ruang dan waktu, pengetahuan, 

keterampilan, sikap, teknologi, dan dilakukan melalui lintas kurikulum. 

c. Pembelajaran IPS yang baik merupakan pembelajaran yang berbasis pada nilai 

(value-based). Pembelajaran IPS yang berbasis pada nilai mempertimbangkan 

berbagai dimensi atau topik maupun isu yang sedang terjadi di masyarakat 

sebagai sarana penerapan nilai-nilai sosial dalam kehidupan. 

d. Pembelajaran IPS yang baik pembelajaran yang memberikan tantangan 

kepada peserta didik (challenging). Pada pembelajaran IPS yang dilakukan 

diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran individu maupun kelompok 

melalui proses yang menantang. 

e. Pembelajaran IPS yang baik adalah pembelajaran yang menuntut keaktifan 

siswa di dalam proses pembelajarannya (action). Hal ini mengharuskan siswa 

untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran baik dalam 

berpikir reflektif maupun dalam membuat keputusan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil simpulan bahwa tujuan 

pembelajaran IPS adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir logis, 

kritis, dan sistematis terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial 

yang pluralistik dan sangat kompleks sehingga dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dengan baik. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS dalam jenjang 

sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan peserta didik untuk dapat 
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berkomunikasi dan mengikuti perkembangan keilmuan IPS agar dapat 

bermanfaaat dapat kehidupannya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

2.1.3.6 Strategi Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

Strategi pembelajaran IPS di SD pada dasarnya ada tiga jenis strategi yaitu 

sebagai berikut:  

a. Strategi yang pertama yaitu apabila guru sebagai pusat informasi. Proses 

berpikir dilakukan oleh guru, sedangkan siswa belajar proses berpikir (inkuiri 

atau diskoveri) hanya jika mereka mampu mengalihkan (transfer) proses 

berpikir yang tersirat dalam ceramah guru kedalam pekerjaan mereka. Guru 

menyiapkan semua kata kunci dan jawaban. Jika guru pandai berbicara atau 

menarik minat siswa, model ceramah ini tidak saja dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa tetapi juga dapat membentuk sikap behavioral seperti 

keinginan mereka untuk mendengar, keinginan menjawab pertanyaan yang 

diajukan, atau membaca buku meskipun tidak diwajibkan. 

b. Strategi yang kedua yaitu apabila siswa sebagai pusat informasi (inkuiri). 

Peranan guru hanya menyiapkan bagi siswa bahan stimulus dalam bentuk 

kata, gambar, atau suara untuk dipikirkan dengan bimbingan minimal dari 

guru. Interaksi kelas berlangsung antar siswa dengan siswa. Guru tidak 

berfungsi sebagai gudang pengetahuan tetapi sebagai wasit. Proses belajar 

seperti ini lebih menekankan proses berpikir dari pada menghafal atau 

mengingat-ingat data kembali. Pendekatan ini dapat menstimulasi kreativitas 

siswa-siswa.  
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c. Strategi yang ketiga merupakan strategi kombinasi dari kedua strategi yang 

ada, diskusi ini disebut juga diskusi terarah (directed discussion). Dalam 

pelaksanaannya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulasi 

diskusi. Selain itu guru juga menyiapkan jawaban dan mengarahkan diskusi 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pembelajaran ini berlangsung 

antara guru dan siswa (bukan artian ceramah sepihak dari guru) bukan pula 

antar siswa. Selain itu strategi ini merupakan strategi yang paling cocok dalam 

pembelajaran IPS di SD dikarenakan strategi ini mengarah pada tujuan 

pendidikan IPS di SD (Hidayati, 2008: 7.20-7.42). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran 

diskusi searah dimana baik guru maupun siswa dapat terlibat aktif dalam setiap 

proses pembelajaran yang berlangsung sehingga tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

2.1.3.7 Materi IPS 

Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah hubungan antara 

individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial-budaya). Menurut 

Hidayati (2008: 1.26) materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis 

sehari-hari di masyarakat. Menurut Mulyono Tjokrodikaryo dalam Hidayati 

(2008: 1.26), terdapat 5 macam sumber materi IPS antara lain:  

a. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, 

sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia 

dengan berbagai permasalahannya. 
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b. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. 

c. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh. 

d. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. 

e. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Berdasarkan berbagai pengertian tentang materi IPS tersebut dapat 

disimpulkan bahwa materi IPS diambil dari kehidupan praktis masyarakat itu 

sendiri baik dalam kehidupan masa lampau, perkembangan teknologi manusia, 

sampai dengan berbagai kemajuan teknologi masa kini. Berikut ini akan 

dijabarkan beberapa kompetensi dasar mata pelajaran IPS yang akan dicapai oleh 

siswa kelas IV pada semester II: 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerahnya 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

 

Penelitian ini mengambil materi IPS yang berkaitan dengan aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia berupa mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. Adapun kompetensi dasar yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. Pada siklus I 

materi pembelajaran yang diajarkan adalah perkembangan teknologi produksi 

pangan dan sandang di Indonesia. Pada siklus II materi pembelajaran yang 

diajarkan adalah alat komunikasi tradisional dan modern. Pada siklus III materi 

pembelajaran yang diajarkan adalah alat transportasi darat, laut, dan udara. 
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2.1.4 Model Kooperatif 

Model kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran 

dimana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu 

satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2014: 4). 

Suprijono (2011: 54) adalah konsep yang labih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan 

oleh guru. Menurut Parker (1994) dalam Huda (2014: 29) mendefinisikan 

kelompok kecil kooperatif sebagai suasana pembelajaran dimana para siswa 

saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas 

akademik demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Sanjaya dalam 

Hamdani (2011: 30) mendefinisikan kelompok kecil kooperatif sebagai suasana 

pembelajaran dimana para siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk belajar dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil 

yang bersifat heterogen untuk dapat bekerjasama menyelesaikan suatu 

permasalahan (Rusman, 2014: 202). Sedangkan model pembelajaran menurut 

Susanto (2014: 198) adalah model pembelajaran yang membuat pembagian 

kelompok belajar dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap siswa 

untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang di dalamnya dibentuk sebuah kelompok 

belajar yang menuntut siswa untuk dapat saling berinteraksi dan bekerja dalam 
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kelompok-kelompok kecil dalam mengerjakan tugas akademik dan mencapai 

tujuan bersama yang diarahkan oleh guru. 

2.1.5 Model Kooperatif Tipe NHT 

NHT (Numbered Head Together) atau penomoran berpikir bersama adalah 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional (Trianto, 2011: 62-

63). Sedangkan NHT (Numbered Heads Together) menurut Susanto (2014: 227) 

adalah model pembelajaran berkelompok dimana setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab atas tugas kelompoknya sehingga tidak ada pemisahan antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam memberi atau menerima gagasan. 

Tujuan dari NHT adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi 

gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Menurut Suprijono 

(2012: 92) Langkah-langkah pembelajaran NHT adalah: 

a. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap kelompok 

beranggotakan 5-6 siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan siswa dan 

kemudian diberikan nomor tiap-tiap siswa. 

b. Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok menemukan jawabannya. 

c. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatuka kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

d. Guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. Mereka diberi kesempatan memberikan jawaban atas pertanyaan 
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yang telah diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua 

peserta didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok 

mendapatkan giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

e. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk 

nomor lain. 

f. Berdasarkan jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, 

sehingga peserta didik dapat menenmukan jawaban pertanyaan itu sebagai 

pengetahuan yang utuh. 

g. Guru menutup kegiatan diskusi. 

Kelebihan dari model kooperatif tipe NHT adalah setiap siswa menjadi 

siap semua, siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, siswa yang 

pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Sedangkan kelemahan NHT 

adalah kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru, dan 

tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru (Hamdani, 2011: 90). 

Kelebihan model kooperatif tipe NHT menurut Susanto (2014: 231) 

adalah akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, konflik antar pribadi akan 

berkurang, pemahaman terhadap materi akan lebih mendalam, dan hasil belajar 

akan meningkat. Sedangkan kelemahan model kooperatif tipe NHT adalah kelas 

cenderung akan ramai dikarenakan banyak yang akan menyampaikan 

pendapatnya. Untuk itu, diperlukan pengelolaan kelas dan perencanaan 

pembelajaran yang baik oleh guru untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
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2.1.6 Media Audiovisual 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media menurut Sudjana (2011: 1) berarti pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan atau alat bantu dalam mengajar. Fleming dalam Arsyad 

(2014: 3) mengatakan bahwa media adalah alat untuk menyampaikan atau 

mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. AECT (Association of Education and 

Communication Technology) dalam Hamdani (2011: 72) mengatakan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2014: 3) media adalah alat yang digunakan guru untuk 

membantu proses pembelajaran guna tercapainya tujuan pendidikan pada 

umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Sedangkan 

menurut Daryanto (2011: 4) media pembelajaran merupakan sarana perantara 

dalam proses pem-belajaran yang dilakukan oleh guru. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan media pembelajaran 

adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari pengirim keapada penerima 

pesan agar membantu mempermudah pemahaman terhadap materi sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2.1.6.2 Landasan Teoritis Penggunaan Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media dalam 

pembelajaran, antara lain yaitu: (a) landasan filosofis; (b) landasan psikologis; (c) 

landasan teknologis; dan (d) landasan empiris (Daryanto, 2011: 12-16). 
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2.1.6.2.1 Landasan Filosofis 

Menurut Daryanto (2011: 12) terdapat suatu pendapat bahwa jika dalam 

suatu pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan media tertentu akan 

menjadikan proses pembelajaran kurang manusiawi atau bisa disebut 

dehumanisasi. Namun terdapat satu pendapat lagi yang menyebutkan dengan 

memanfaatkan suatu media tertentu dalam proses pembelajaran peserta didik 

diberikan kebebasan untuk dapat memilih media pembelajaran sesuai dengan 

kemampuannya. Oleh karena itu, penggunaan media mampu meningkatkan harkat 

kemanusiaan peserta didik. 

Berdasarkan perbedaan kedua pendapat tersebut diambil sebuah 

kesimpulan yang didapat berdasarkan sudut pandang guru terhadap proses 

pembelajaran yaitu dengan memanfaatkan suatu media tertentu akan 

menghadapkan peserta didik untuk dapat memilih media yang digunakannya 

untuk menunjang pengembangan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu dengan 

menggunakan media maka proses pembelajaran tetap menggunakan pendekatan 

humanis. Menggunakan media di dalam suatu kegiatan pembelajaran akan 

memotivasi peserta didik lebih dalam untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan baik. 

2.1.6.2.2 Landasan Psikologis 

Ketepatan pemilihan media, metode pembelajaran dan bahan ajar akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, pemilihan suatu media 

yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran juga harus memperhatikan 

keberagaman dan keunikan proses pembelajaran. Untuk itu, sangat perlu memilih 
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media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan dengan optimal (Daryanto, 2011: 12). 

Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari 

hal yang bersifat konkrit daripada hal yang bersifat abstrak. Berikut ini akan 

disampaikan beberapa pendapat para ahli berkaitan dengan hubungan hal konkrit-

abstrak, yaitu antara lain: 

a. Menurut Jerome Bruner dalam Arsyad (2009: 7) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran hendaknya menggunakan urutan yaitu melalui pengalaman 

langsung (enactive), kemudian belajar dari gambar (iconic), dan pengalaman 

abstrak (symbolic). 

b. Menurut Charles F. Haban dalam Daryanto (2011: 13) menyatakan bahwa 

dalam penanaman konsep hendaknya dilakukan berdasarkan urutan dari yang 

paling nyata sampai pada hal yang paling abstrak. 

c. Sedangkan menurut Edgar Dale dalam Daryanto (2011: 14) menyatakan 

bahwa jenjang konkrit-abstrak dimulai dari siswa berpartisipasi dalam 

peristiwa nyata, kemudian menuju siswa sebagai pengamat peristiwa nyata, 

dilanjutkan dengan siswa mengamati melalui media, dan terakhir siswa 

sebagai pengamat peristiwa yang disajikan dengan simbol. Jenjang konkrit-

abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman (cone 

of experience). 

Persentase kemampuan daya serap manusia dari penggunaan alat indera 

yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut: a) penglihatan (82%); b) 

pendengaran (11%); c) penciuman (1%); d) pengecapan (2,5%); dan perabaan 
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(3,5%) (Daryanto, 2011: 14). Salah satu gambaran yang paling banyak digunakan 

sebagai acuan landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran 

adalah kerucut pengalaman Dale (Dale’s Cone of Experience). 

Kerucut pengalaman Dale merupakan elaborasi yang lebih rinci dari tiga 

konsep pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner. Semakin ke bawah terlihat 

bahwa hasil belajar seseorang diperoleh dari pengalaman langsung. Sedangkan 

semakin ke atas atau di puncak kerucut terlihat semakin abstrak media 

penyampaian pesan itu (Arsyad, 2009: 10). 

 

Gambar 2.1 

Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Arsyad, 2009: 11) 

Dasar pengembangan kerucut pengalaman Dale bukanlah dari tingkat 

kesulitan melainkan tingkat keabstrakan. Pengalaman langsung akan memberikan 

kesan paling bermakna selama penerimaan pesan karena melibatkan berbagai 

indera. Maka hal tersebut dikenal dengan learning by doing. Tingkat keabstrakan 
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pesan akan semakin tinggi jika dituangkan ke dalam lambing-lambang sehingga 

tidak banyak indera yang terlibat dalam proses penerimaan pesan. 

2.1.6.2.3 Landasan Teknologis 

Menurut Daryanto (2011: 15) teknologi pembelajaran adalah teori dan 

praktik perancangan, pengembangan, pengelolaan, serta penilaian proses 

pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan termasuk media yang 

digunakan guna menunjang pembelajaran yang dilaksanakan. Penggunaan media 

dalam sebuah proses pembelajaran harus melalui serangkaian perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi sehingga media yang digunakan mampu menunjang 

pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, penentuan penggunaan media 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

2.1.6.2.4 Landasan Empiris 

Menurut Daryanto (2011: 16) menyatakan bahwa berdasarkan temuan-

temuan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil interaksi antara peserta 

didik dengan media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peserta 

didik akan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan dirinya dan 

karakteristik belajarnya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran dalam 

sebuah kegiatan pembelajaran tidak hanya didasarkan atas kesukaan guru semata 

melainkan harus berdasarkan karakteristik pebelajar, materi pelajaran, dan media 

itu sendiri. 

2.1.6.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Sadiman, dkk. (2011: 27) secara rinci mengklasifikasikan media pem-

belajaran dalam 5 klasifikasi, yaitu sebagai berikut: 
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a. Bahan yang mengutamakan kegiatan membaca atau dengan menggunakan 

simbol-simbol kata dan visual. 

b. Alat-alat audiovisual, alat-alat yang tergolong kategori ini adalah: 

1. Media proyeksi 

2. Media non proyeksi 

3. Benda 3 dimensi antara lain benda tiruan, diorama, boneka, topeng, 

lembaran balik, peta globe, pameran dan museum sekolah. 

c. Media yang menggunakan teknik atau masial, yaitu slide, film strip, filem 

rekaman, radio, televisi, video, VCD, sistem interkomunikasi, komputer 

internet.   

d. Kumpulan benda-benda (benda bersejarah). 

e. Contoh-contoh kelakuan. 

Pengelompokan media menurut Djamarah dan Hamalik dalam Susanto 

(2014: 317) di antaranya adalah: 

a. Media Auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

contohnya tape recorder. 

b. Media Visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan 

dalam wujud visual. 

c. Media Audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Media ini 

dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: 1) Audiovisual diam, yaitu media yang 

menampilkan suara dan visual diam, contohnya film sound slide. 2) 
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Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak, contohnya film, video cassette, VCD. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti memilih menggunakan media 

audiovisual berupa media audiovisual berupa tayangan powerpoint dengan 

ditambahkan media video dalam proses pembelajarannya. 

2.1.6.4 Media Audiovisual 

Media audiovisual menurut Hamdani (2011: 249) adalah media yang 

mengkombinasikan audio dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar. 

Media audiovisual adalah media pembelajaran yang terdiri dua komponen penting 

yaitu audio dan visual. Audio berarti segala macam bentuk suara atau bunyi yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan kepada siswa sehingga mempermudah siswa 

dalam memahami pembelajaran. Sedangkan visual merupakan segala macam 

bentuk media yang dapat terlihat untuk menunjang dan mempermudah 

pengiriman informasi kepada siswa sehingga siswa mudah memahami materi dan 

tujuan pembelajaran akan meningkat. Media audiovisual merupakan media 

pembelajaran yang bersifat satu arah. 

Media audiovisual adalah segala macam bentuk media pembelajaran satu 

arah yang berupa bunyi dan media yang dapat terlihat yang digunakan untuk 

dapat menunjang tersampaikannya materi pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Arsyad, 2014: 91). Penggunaan 

media audio dan visual dianggap lebih optimal dibandingkan dengan hanya 

menggunakan salah satu media tersebut secara terpisah (Susanto, 2014: 329). 

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan salah satu media audiovisual, yaitu 
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berupa powerpoint dan video untuk mendukung model Cooperative learning tipe 

NHT. 

2.1.6.5 Kelebihan Media Audiovisual 

Kelebihan media audiovisual menurut Hamdani (2011: 249) antara lain: 1) 

audiovisual akan dapat menyajikan materi pembelajaran yang diajarkan semakin 

lengkap dan optimal, 2) media audiovisual ini dalam batas-batas tertentu akan 

menggantikan peran guru sehingga guru tidak lagi mendominasi pembelajaran, 3) 

media audiovisual akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga 

peran guru tergantikan oleh media tersebut. Kemudian guru dapat memposisikan 

diri sebagai fasilitator sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 

optimal. Sedangkan kelemahan dari media ini adalah media audiovisual ini 

bersifat satu arah sehingga tidak terdapat interaksi siswa terhadap media yang 

digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pembelajaran seperti tanya jawab 

dan diskusi yang dipandu oleh guru untuk mengatasi kelemahan media 

audiovisual tersebut. 

Melalui powerpoint dan video pembelajaran yang dilaksanakan akan 

menampilkan contoh-contoh kejadian nyata yang ada di sekitar siswa. 

Menggunakan media video dapat memperdalam pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Media video dapat membantu siswa memahami apa saja 

yang belum pernah dialaminya seperti proses pembuatan kain, berbagai macam 

rumah adat, tarian tradisional, dan senjata tradisional. Menurut Hamdani (2011: 

254), video memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian 

sehingga dapat memperkaya pemahaman. Video mampu menimbulkan rasa 



72 
 

 

senang selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini akan menambah 

motivasi siswa sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal.  

Selain menggunakan media video, penelitian ini juga akan menggunakan 

media powerpoint yang akan memberikan penjelasan lebih dalam tentang materi 

tersebut sehingga penyampaian materi kepada siswa akan lebih efektif (Daryanto, 

2011: 68). Kedua media pembelajaran ini akan saling melengkapi pada saat 

digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran akan meningkat dan akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2.1.7 Teori Belajar 

2.1.7.1 Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil pengalaman individu beriteraksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dalam diri individu dapat beragam bentuknya. Teori ini 

juga menyatakan bahwa belajar merupakan perilaku peserta didik yang dilakukan 

secara sadar. Perilaku secara sadar tersebut dimulai karena adanya rangsang/ 

stimulus. Stimulus yang intensif akan menghasilkan perubahan perilaku yang 

positif dan begitu sebaliknya jika stimulus kurang intensif maka akan terjadi 

perubahan perilaku yang mengarah pada hal negatif (Lapono, 2008: 1.25). 

2.1.7.2 Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif yang 

didasarkan pada kegiatan kognitif dalam belajar. Para ahli teori belajar ini 
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berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan dalam 

aktivitas belajar. Semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka akan semakin 

tinggi pula kemampuan kemampuan dan keterampilannya dalam mengolah dan 

menyeleksi informasi dan pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial. 

Teori belajar kognitif menurut Budiningsih (2012: 34) menekankan proses 

belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada 

hubungan antara bagian-bagian situasi dari berbagai komponen yang diajarkan 

secara terpisah. Proses belajar dalam teori ini terjadi antara stimulus yang diterima 

oleh siswa kemudian disesuaikan dengan tingkat berpikir kognitif siswa, sehingga 

proses belajar dalam teori ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks 

untuk mengingat, mengolah informasi, dan juga melibatkan emosi peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

2.1.7.3 Teori Belajar Kontruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa setiap individu mampu 

mengkonstruksi sendiri pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Belajar 

secara konstruktivis merupakan usaha yang melibatkan peserta didik untuk dapat 

membina sendiri secara aktif kemampuan dan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Pembelajaran yang menerapkan teori belajar konstruktivisme 

menuntut seorang guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan 

menciptakan kondisi belajar peserta didik yang aktif yang memungkinkan peserta 

didik untuk dapat mencari informasi sendiri, mengasimiliasi, mengadaptasi, dan 

mengkonstruksikan sendiri pengetahuan yang dimilikinya. 
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Menurut Susanto (2014: 134-135) dalam teori konstruktivisme salah satu 

prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa 

pengetahuan yang diperoleh siswa harus dibangun oleh dirinya sendiri. Oleh 

karena itu, guru tidak hanya memberikan suatu pengetahuan baru kepada siswa 

namun juga harus memberikan pengajaran yang bermakna sehingga siswa mampu 

mengkonstruksikan sendiri pengetahuan yang didapatnya. Kebermaknaan suatu 

proses pembelajaran dapat ditandai dengan relevannya hubungan antara suatu 

konsep-konsep, aspek-aspek, dan situasi-situasi baru dalam struktur kognitif 

siswa. Kegiatan belajar yang baik dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam suatu 

proses pembelajaran sehingga siswa akan mengalami langsung suatu peristiwa 

dan lebih sedikit mendengarkan penjelasan dari guru. 

Penelitian ini menganut pada teori belajar konstruktivisme dimana 

membatasi peran guru hanya sebagai fasilitator. Peserta didik diarahkan untuk 

dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan, mengadaptasi, mengasimilasi, 

dan meng-konstruksikan sendiri pengetahuan yang telah ia punyai untuk 

membentuk suatu informasi baru yang dapat menambah pengetahuannya. Selain 

itu, penelitian ini akan menggunakan model pembelajaran yang mendukung teori 

pembelajaran konstruktivisme dalam proses pembelajarannya. 

2.1.8 Penerapan Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual dalam 

Pembelajaran IPS 

 Pada penelitian ini, peneliti akan menerapakan model kooperatif tipe NHT 

berbantuan audiovisual dalam mata pelajaran IPS KD 2.3 Mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 
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menggunakan-nya. Penelitian akan dilaksanakan sebanyak tiga siklus. Langkah-

langkah gabungan antara model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual yang 

telah dimodifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan video yang diperlihatkan oleh guru. Kemudian 

melakukan kegiatan tanya jawab melalui media video. 

3. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan siswa dan memakai nomor yang 

diberikan oleh guru. 

4. Siswa bersama anggota kelompoknya menyatukan pikiran dan mendiskusikan 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

5. Siswa yang memiliki nomor sama pada setiap kelompok maju ke depan untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

6. Siswa memberikan tanggapan dan pendapatnya di depan kelas. 

7. Siswa mengikuti diskusi dengan seksama dan memperhatikan hasil diskusi 

yang dijelaskan oleh guru. 

8. Siswa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

dalam pembelajaran IPS diharapkan proses pembelajaran di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang dapat berjalan dengan maksimal. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Maheady, dkk (2013) dengan judul “The 

Effects of Numbered Heads Together with and Without an Incentive Package on 

the Science Test Performance of a Diverse Group of Sixth Graders (Pengaruh 

Numbered Heads Together dengan dan Tanpa Paket Insentif terhadap Kinerja Uji 

Ilmu Grup Beragam pada Kelas Enam)” yang dinyatakan berhasil. 

Berikut data-data dari penelitian Maheady, dkk: rata-rata kelas berkisar 

61,9-79,1% dalam kondisi dasar awal (M = 72,4 %). Rata-rata, sekitar 22% dari 

kelas diperoleh nilai 90% atau di atas pada kuis harian selama awal sementara 

sekitar 4% dari kelas yang diterima gagal dengan nilai di bawah 60%. Ketika 

NHT awalnya diperkenalkan, terlihat terjadi perubahan dalam kinerja kelas yang 

meningkat menjadi rata-rata 80,3% (kisaran = 68,8-94,8%). Dua titik data yang 

tumpang tindih dicatat selama Tahap B, sekitar 40% dari kelas diperoleh nilai 

90% atau di atas nilai, sementara 7% masih gagal. Ketika paket insentif 

ditambahkan ke NHT (BC), pencapaian kelas naik lagi dengan rata-rata 89,2%, 

dengan kisaran 75,2-98,3%. Kondisi Reintroduksi NHT Kondisi mengakibatkan 

penurunan rata-rata kelas untuk rata-rata 82% (kisaran = 72-97%). Ketika paket 

insentif ditambahkan lagi untuk NHT, rata-rata kelas meningkat menjadi 88,6% 

(kisaran 82,2-95,7%). Hal ini signifikan untuk dicatat bahwa rata-rata kelas 

melebihi 90% pada sembilan dari 15 kesempatan bahwa kondisi NHT+I yang 

berlaku (60%) sedangkan hasil yang sama diperoleh selama hanya tiga dari 14 

(21%) sesi NHT. Rata-rata kelas tidak pernah mencapai 80% selama awal awal 

kondisi. Namun setelah diterapkan NHT pada kelas, rata-rata pretest adalah 
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18,6% dengan kisaran 0-46% benar. Pada posttest, rata-rata kelas meningkat 

menjadi 77,1% dengan kisaran 55-95%. Hasil penelitian tersebut dapat terlihat 

bahwa pada posttest terjadi peningkatan rata-rata kelas sehingga dapat dapat 

dikatakan penelitian ini berhasil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ebrahim (2010) yang berjudul “Pengaruh 

Strategi Pembelajaran Kooperatif Pada Prestasi dan Keterampilan Sosial Siswa 

Sekolah Dasar di Kuwait (The Effect Of Cooperative Learning Strategies On 

Elementary Students’ Science Achievement and Social Skills In Kuwait)” yang 

dinyatakan berhasil. Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada 

awalnya, sampel dari 86 siswa yang dipilih untuk kelompok strategi berpusat pada 

guru adalah sama jumlahnya dengan kelompok strategi pembelajaran kooperatif. 

Namun, peneliti tidak bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk 

sembilan siswa dalam kelompok strategi pembelajaran kooperatif. Dengan 

demikian, hanya data untuk 78 siswa yang digunakan dalam analisis akhir. Semua 

siswa diberikan pretest. Setelah jangka waktu 6 minggu dari instruksi tertentu, 

siswa diberi posttest. 

Hasil penelitian ini memiliki banyak implikasi untuk pengajaran ilmu 

metode yang digunakan di sekolah-sekolah Kuwait. Studi ini menekankan nilai 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif bukan strategi berpusat pada guru 

dalam ilmu mengajar karena mereka positif pengaruh pada prestasi serta siswa 

siswa keterampilan sosial. Banyak guru bebas menerima bahwa pendekatan 

pembelajaran kooperatif dapat efektif mempengaruhi keterampilan sosial, tetapi 

guru lebih sedikit akan begitu ingin untuk menerima bahwa pendekatan kooperatif 
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efektif dapat mempengaruhi prestasi sehingga dapat membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif terhadap keterampilan guru dan prestasi siswa dan penelitian ini 

dapat dikatakan berhasil. 

Penelitian yang berkaitan dengan model kooperatif tipe NHT selanjutnya 

yaitu dilakukan oleh Suhardi (2014) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 

3 Tondo”. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Hasil 

siklus I diperoleh ketuntasan belajar klasikal mencapai 65%. (2) Aktivitas guru 

sebesar 87%. (3) Aktivitas siswa sebesar 78%. Selanjutnya pada siklus II 

diperoleh (1) Ketuntasan belajar klasikal sebesar 85%. (2) Aktivitas guru berada 

pada kategori sangat baik yaitu 95%. (3) Aktivitas siswa berada pada kategori 

sangat baik sebesar 92%. 

Penelitian yang dilakukan Astrawan (2014) yang berjudul “Penerapan 

Model Kooperatif Tipe NHT Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA Di Kelas V SDN 3 Tonggolobibi”. Pada penelitian tersebut 

didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Hasil tindakan siklus I diperoleh persentase 

kentuntasan klasikal sebesar 53,57%. (2) Persentase daya serap klasikal 55,71%. 

Pada siklus II diperoleh (1) persentase  ketuntasan  klasikal  sebesar  85,71%.  (2) 

Persentase  daya  serap  klasikal sebesar  76.07%. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat terlihat adanya peningkatan ketuntasan klasikal sehingga dapat 

dikatakan penelitian ini berhasil. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mana’a, dkk (2014) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Dengan 

Menggunakan Pembelajaran Koperatif Tipe  Numbered Heads Together di Kelas 

IV SDN Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan”. 

Pada penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: 1) Aktivitas guru pada 

siklus I memperoleh klasifikasi kurang, pada siklus II telah memperoleh 

klasifikasi sangat  baik; 2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh klasifikasi 

kurang, meningkat pada siklus II dengan klasifikasi sangat baik; 3) Hasil belajar 

siswa dapat dilihat dari daya serap, ketuntasan, dan post tes siswa sebagai berikut: 

a) Daya serap siswa pada siklus I memperoleh nilai rata–rata 66,29 meningkat 

pada siklus II menjadi 81,95; b) Ketuntasan siswa pada siklus I dengan hasil tidak 

tuntas meningkat pada siklus II dengan hasil yang tuntas; c) Post test yang 

diperoleh siswa pada siklus I memperoleh nilai 68,45  meningkat pada siklus II 

dengan nilai rata–rata  85,87. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat terlihat 

adanya peningkatan pada setiap indikator penelitian yang diteliti sehingga dapat 

dikatakan penelitian ini berhasil. 

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media audiovisual yang 

dilakukan oleh Perwitasari (2014) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran PKn Melalui Model Time Token Arends Dengan Media Audio 

Visual”. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: (1) 

Keterampilan guru pada siklus I memperoleh hasil  21  dengan  kategori cukup,  

pada  siklus  II  meningkat  menjadi  24 dengan  kategori  baik,  dan  pada  siklus  

III skor 29 dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I rata-rata 
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skor hasil observasi aktivitas siswa adalah 16,05  dengan  kategori  cukup,  pada  

siklus  II meningkat menjadi 20,76 dengan kategori baik, dan  pada  siklus  III  

rata-rata  skor meningkat menjadi 24,64 dengan kategori baik. (3) Ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I adalah 71,41%, pada siklus II meningkat menjadi  

79,48%,  dan  pada  silkus  III  menjadi  89,74%. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat terlihat adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa sehingga 

dapat dikatakan penelitian ini berhasil. 

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media audiovisual yang 

dilakukan oleh Rahmawati (2013) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Geometri Melalui Kepala Bernomor Terstruktur Berbantuan Media 

Audio Visual”. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: (1) 

Perolehan skor keterampilan guru siklus I pertemuan 1 yaitu dengan skor 44 

kategori baik, siklus I pertemuan 2 yaitu dengan skor 52 kategori sangat baik. 

Pada siklus II pertemuan 1 yaitu dengan skor 54 kategori sangat baik, siklus II 

pertemuan 2 yaitu dengan skor 55 kategori sangat baik. (2) Perolehan skor 

aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 yaitu dengan skor 18,8 dengan kategori 

cukup, siklus I pertemuan 2 yaitu dengan skor 20,0 dengan kategori baik. Pada 

siklus II pertemuan 1 yaitu dengan skor 22,7 dengan kategori baik, siklus II 

pertemuan 2 yaitu dengan skor 25,5 dengan kategori baik. (3) Ketuntasan hasil  

belajar kognitif siswa meningkat yaitu pada siklus I pertemuan I ketuntasan 

belajar mencapai 41% dan pada siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 47%. 

Pada siklus II pertemuan 1 ketuntasan belajar 83%, dan siklus II pertemuan 2 

ketuntasan belajar 94%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat terlihat 
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adanya peningkatan indikator penelitian yang diteliti sehingga dapat dikatakan 

penelitian ini berhasil. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual dapat meningkatkan pembelajaran. 

Selanjutnya, kajian empiris tersebut dijadikan acuan untuk menguatkan penelitian 

yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Kooperatif 

Tipe NHT Berbantuan Audiovisual Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang”. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kualitas pembelajaran IPS di SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang masih 

rendah. Guru masih dominan menggunakan metode ceramah, guru belum 

memaksimalkan metode dan media dalam pembelajaran sehingga siswa kurang 

termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran di 

kelas guru hanya memberikan konsep dan soal latihan tanpa memberikan 

pengalaman belajar pada siswa, hal ini membuat siswa cepat merasa bosan. Siswa 

menjadi pasif dan tidak mau mengungkapkan ide-ide yang ada di pikiran mereka. 

Selain itu, guru juga belum memberikan penguatan dan refleksi di setiap akhir 

pembelajaran. Hal tersebut didukung dengan hasil belajar IPS siswa yang masih 

rendah yang ditunjukkan dengan data dari 29 siswa, hanya 11 siswa (34,5%) yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (70). Sedangkan sisanya 18 siswa (65,5%) 

belum mencapai KKM (70). 
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Berdasarkan diskusi peneliti bersama tim kolaborasi, menetapkan 

alternatif pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan model kooperatif tipe 

NHT berbantuan audiovisual. Peneliti menerapkan alternatif pemecahan masalah 

tersebut karena memiliki keunggulan yaitu pembelajaran yang dilaksanakan akan 

meningkatkan kerja sama siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

dapat menunjukkan kemampuan dirinya dengan bertanya ataupun memberikan 

pendapat atas apa yang dipelajari. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan 

berbantuan dengan media audiovisual yang akan menambah pemahaman siswa 

terdapat materi yang diajarkan sehingga kemampuan siswa untuk memahami dan 

menguasi materi akan semakin meningkat. 

Menerapkan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual dalam 

pembelajaran IPS diharapkan mampu meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

 

Tindakan 

Aktivitas guru dalam pembelajaran IPS di kelas: 

1. Guru belum menggunakan pembelajaran inovatif. 

2. Guru masih dominan menggunakan metode ceramah. 

3. Guru belum menggunakan media yang menarik. 

4. Guru belum memberikan penguatan dan refleksi di akhir 

pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas : 

1. Siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Belum berani menyampaikan pendapat. 

3. Partisipasi siswa dalam diskusi masih kurang dan tidak kondusif. 

Hasil Belajar 

  18 siswa (65,5%) belum mencapai KKM yaitu 70.  

Penggunaan Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 
dalam Pembelajaran IPS 
a. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditunjukkan oleh 

guru.  

b. Siswa memperhatikan video yang diperlihatkan oleh guru. 

Kemudian melakukan kegiatan tanya jawab melalui media video. 

c. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 5-6 siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan 

siswa dan memakai nomor yang diberikan oleh guru. 

d. Siswa bersama anggota kelompoknya menyatukan pikiran dan 

mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

e. Siswa yang memiliki nomor sama pada setiap kelompok maju ke 

depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya.  

f. Siswa memberikan tanggapan dan pendapatnya di depan kelas.  

g. Siswa mengikuti diskusi dengan seksama dan memperhatikan hasil 

diskusi yang dijelaskan oleh guru.  

h. Siswa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

Kondisi 

akhir 

Keterampilan Guru:; 

1. Guru menggunakan model NHT dalam pembelajaran. 

2. Guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah. 

3. Guru menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. 

4. Guru memberikan penguatan dan refleksi kepada siswa. 

Aktivitas Siswa: 

1. Siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran melalui media 

yang digunakan. 

2. Siswa berani menyampaikan pendapat di depan kelas. 

3. Siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan suasana belajar sudah 

kondusif. 

Hasil Belajar: 

Hasil belajar siswa melalui model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual sudah mencapai KKM (70) dan ketuntasan klasikal 

sekurang-kurangnya 85%. 



84 
 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 

01 Kota Semarang dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh peneliti. Rancangan 

merupakan landasan berpijak bagi peneliti. Rancangan yang dibuat akan mampu 

memperkirakan hal-hal yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung. 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian 

masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang 

terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan 

tersebut. Penelitian Tindakan Kelas menurut Aqib (2014: 3) merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di kelasnya sendiri melalui hasil 

refleksi diri yang dilakukan melalui penerapan tindakan tertentu untuk 

memperbaiki kinerja dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kurt Lewis dalam Arikunto (2010: 16) Pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas mengikuti beberapa tahapan penelitian tindakan kelas yang pelaksanaan 

tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap dalam 

sebuah daur ulang yaitu perencanaan tindakan (planning). Penerapan tindakan 

(action) yang dilakukan untuk memperbaiki masalah. Mengobservasi dan 
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mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and evaluation) yaitu suatu 

kegiatan pengamatan untuk melihat sejauh mana efektivitas tindakan telah 

mencapai sasaran. Melakukan refleksi (reflecting) yaitu mengulas secara kritis 

tentang perubahan yang terjadi sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan) sebagaimana gambar berikut: 

Gambar 3.1 

Desain penelitian menurut Kemmis dan Taggart (Arikunto, 2010: 16) 

3.1.1 Perencanaan 

Tahapan perencanaan merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Tahapan ini menuntut guru untuk dapat 

merencanakan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas (Arikunto, 2010: 17). Bentuk pelaksanaan dalam tahapan 

perencanaan ini meliputi sebagai berikut: 

a) Melakukan pengindentifikasian masalah pembelajaran IPS di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Kota Semarang bersama dengan kolaborator. 



87 
 

 

b) Menelaah materi pembelajaran IPS kelas IV yang akan dilakukan tindakan 

penelitian dan menentukan indikator-indikator pembelajaran. 

c) Menyusun perangkat pembelajaran model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual, antara lain: menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesuai indikator yang telah ditentukan, mempersiapkan media video dan 

powerpoint tentang perkembangan teknologi produksi pangan dan sandang di 

Indonesia, sumber belajar, LKS, kunci jawaban LKS, lembar penilaian afektif, 

lembar penilaian psikomotor, kisi-kisi evaluasi, soal evaluasi, beserta kunci 

jawaban, lembar pengayaan, kunci jawaban lembar pengayaan, lembar 

perbaikan, kunci jawaban lembar perbaikan, dan sintak. 

d) Menyusun lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru. 

e) Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

f) Mempersiapkan data-data pendukung lainnya yaitu catatan lapangan dan 

dokumentasi (foto atau video). 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan tahapan kedua yang harus dilakukan 

dalam penelitian tindakan kelas ini. Pelaksanaan tindakan merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas 

(Arikunto, 2010: 18). Bentuk pelaksanaan dalam tahap ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada 

tahap perencanaan. Selain itu, kolaborator bersama peneliti berperan untuk 

melakukan pengamatan serta mengawasi jalannya pembelajaran. 
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3.1.3 Pengamatan 

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa ketika mengikuti pembelajaran IPS dengan model kooperatif tipe 

NHT berbantuan audiovisual. Kolaborator mengamati dan mendokumentasikan 

hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung untuk mengetahui kesesuaian 

antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan. Adapun 

pengamatan ini dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pedoman 

observasi dan catatan lapangan (Arikunto, 2010: 272). Observasi atau pengamatan 

dapat diartikan sebagai pencatatan secara sistematik terhadap gejala-gejala yang 

tampak pada subyek penelitian (Margono, 2005: 158). 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2010: 19). Peneliti menganalisis 

keefektifan tindakan dengan melihat ketercapaian indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Selanjutnya hasil dari refleksi ini akan 

menjadi dasar diadakannya revisi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, 

kemudian digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus 

selanjutnya sehingga siklus berikutnya akan berjalan lebih baik daripada siklus 

sebelumnya. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 3 siklus penelitian. 

Berikut ini adalah perencanaan dalam setiap siklus penelitian. 

3.2.1 Perencanaan Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi masalah pembelajaran IPS kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Kota Semarang. 

b. Menelaah materi pembelajaran IPS kelas IV dan menetapkan indikator. 

Indikatornya sebagai berikut: 

1) Menyebutkan 3 contoh teknologi pangan di Indonesia. 

2) Menyebutkan 3 contoh teknologi sandang di Indonesia. 

3) Menjelaskan perkembangan teknologi produksi di Indonesia. 

4) Mengemukakan manfaat teknologi bagi manusia. 

5) Membuat batu bata plastisin menggunakan cetakan dan tangan. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (bahan ajar, media video dan powerpoint tentang perkembangan 

teknologi produksi pangan dan sandang di Indonesia, LKS, kunci jawaban 

LKS, lembar penilaian afektif, lembar penilaian psikomotor, kisi-kisi evaluasi, 

soal evaluasi, kunci jawaban, penskoran, lembar pengayaan, kunci jawaban 

lembar pengayaan, lembar perbaikan, kunci jawaban lembar perbaikan, dan 

sintak) pada KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

menggunakan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 
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d. Menyusun lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan data-data pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan alat 

dokumentasi (foto dan video). 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dan 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu: “Anak-anak siapa yang 

pernah melihat mesin penggiling padi? Kira-kira apa fungsi mesin 

penggiling padi tersebut?” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa memperhatikan video tentang “Perkembangan teknologi sandang 

dan pangan di Indonesia” yang diputarkan oleh guru secara seksama. 

(eksplorasi) 
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d. Siswa melakukan tanya jawab tentang video yang baru saja ditayangkan 

oleh guru. (eksplorasi) 

e. Siswa mengelompokkan diri menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. (eksplorasi) 

f. Siswa memasang nomor kepala yang diberikan oleh guru. (eksplorasi) 

g. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

h. Siswa melakukan percobaan sederhana menggunakan plastisin untuk 

mengetahui perbedaan membuat plastisin menggunakan cetakan dan 

menggunakan tangan. (elaborasi) 

i. Siswa dengan nomor yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. (elaborasi) 

j. Siswa mengomentari dan menanggapi jawaban yang diberikan oleh 

temannya. (elaborasi) 

k. Siswa bersama guru mengembangkan kegiatan diskusi menjadi lebih 

dalam dan diberikan penguatan oleh guru atas diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

l. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan kegiatan diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

m. Kelompok diskusi yang memiliki jawaban paling baik diberikan 

penghargaan oleh guru. 
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 Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa diarahkan guru membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

b. Siswa dibimbing guru memberikan refleksi dengan menanyakan apa yang 

dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan kesan 

siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan. 

e. Doa dan Salam Penutup. 

3.2.1.3 Pengamatan 

a. Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

b. Mengamati kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa. 

c. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan menggunakan 

model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

d. Memantau kerja sama kelompok. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Peneliti bersama tim kolaborasi mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan pada siklus pertama melalui lembar pengamatan dan catatan 

lapangan. 

b. Peneliti bersama tim kolaborasi mengkaji hasil pembelajaran siklus pertama. 
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c. Peneliti bersama tim kolaborasi membuat daftar permasalahan yang terjadi 

pada siklus pertama untuk digunakan dalam rencana perbaikan siklus 

selanjutnya. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menelaah masalah pembelajaran yang terjadi pada siklus pertama. 

b. Menelaah materi lanjutan siklus pertama dan menetapkan indikator. 

Indikatornya sebagai berikut: 

1) Menyebutkan macam-macam alat komunikasi. 

2) Membedakan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. 

3) Mengemukakan manfaat alat komunikasi bagi kehidupan manusia. 

4) Melakukan percakapan dengan menggunakan telepon. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (bahan ajar, media video dan powerpoint tentang alat 

komunikasi tradisional dan modern, LKS, kunci jawaban LKS, lembar 

penilaian afektif, lembar penilaian psikomotor, kisi-kisi evaluasi, soal 

evaluasi, kunci jawaban, penskoran, lembar pengayaan, kunci jawaban lembar 

pengayaan, lembar perbaikan, kunci jawaban lembar perbaikan, dan sintak) 

pada KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya menggunakan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

d. Menyusun lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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e. Menyiapkan data-data pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan alat 

dokumentasi (foto dan video). 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dan 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu: “Anak-anak siapa yang 

pernah mengirim surat kepada seseorang? Apakah tujuan kalian mengirim 

surat? Mengirim surat merupakan alat komunikasi langsung atau tidak 

langsung?”. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa memperhatikan video “Alat komunikasi tradisional dan modern” 

yang diputarkan oleh guru secara seksama. (eksplorasi) 

d. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab berdasarkan video yang 

ditayangkan oleh guru. (eksplorasi) 
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e. Siswa mengelompokkan diri menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. (eksplorasi) 

f. Siswa memasang nomor kepala yang diberikan oleh guru. (eksplorasi) 

g. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

h. Siswa melakukan percakapan dengan menggunakan telepon bersama 

dengan kelompoknya. (elaborasi) 

i. Siswa dengan nomor yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. (elaborasi) 

j. Siswa mengomentari dan menanggapi jawaban yang diberikan oleh 

temannya. (elaborasi) 

k. Siswa dibimbing oleh guru mengembangkan kegiatan diskusi menjadi 

lebih dalam dan guru memberikan penguatan atas diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

l. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan kegiatan diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

m. Kelompok diskusi yang memiliki jawaban paling baik akan diberikan 

penghargaan oleh guru. 

 Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa diarahkan guru membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 
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b. Siswa dibimbing memberikan refleksi dengan menanyakan apa yang 

dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan kesan 

siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan. 

e. Doa dan Salam Penutup. 

3.2.2.3 Pengamatan 

a. Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

b. Mengamati kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa. 

c. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan menggunakan 

model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

d. Memantau kerja sama kelompok. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Peneliti bersama tim kolaborasi mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan pada siklus kedua melalui lembar pengamatan dan catatan 

lapangan. 

b. Peneliti bersama tim kolaborasi mengkaji hasil pembelajaran siklus kedua. 

c. Peneliti bersama tim kolaborasi membuat daftar permasalahan yang terjadi 

pada siklus kedua untuk digunakan dalam rencana perbaikan siklus 

selanjutnya. 
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3.2.3 Perencanaan Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Menelaah masalah pembelajaran yang terjadi pada siklus kedua. 

b. Menelaah materi lanjutan siklus kedua dan menetapkan indikator. 

Indikatornya sebagai berikut: 

1) Menyebutkan macam-macam alat transportasi. 

2) Membedakan alat transportasi darat, laut, dan udara. 

3) Mengemukakan manfaat alat transportasi bagi kehidupan manusia. 

4) Membuat pesawat kertas sederhana. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (bahan ajar, media video dan powerpoint tentang alat 

transportasi darat, laut, dan udara, LKS, kunci jawaban LKS, lembar penilaian 

afektif, lembar penilaian psikomotor, kisi-kisi evaluasi, soal evaluasi, kunci 

jawaban, penskoran, lembar pengayaan, kunci jawaban lembar pengayaan, 

lembar perbaikan, kunci jawaban lembar perbaikan, dan sintak) pada KD 2.3 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya menggunakan model kooperatif tipe NHT 

berbantuan audiovisual. 

d. Menyusun lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan data-data pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan alat 

dokumentasi (foto dan video). 
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3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dan 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu: “Anak-anak siapa yang 

pernah naik kereta api? Kemanakah tujuan kalian? Apa alasan kalian 

menggunakan kereta api sebagai alat transportasi?” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

a.  Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa memperhatikan video tentang “Macam-macam alat transportasi” 

yang diputarkan oleh guru secara seksama. (eksplorasi) 

d. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab tentang video yang baru saja 

ditayangkan oleh guru. (eksplorasi) 

e. Siswa mengelompokkan diri menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. (eksplorasi) 

f. Siswa memasang nomor kepala yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 
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g. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

h. Siswa melakukan percobaan sederhana yaitu membuat alat transportasi 

pesawat kertas. (elaborasi) 

i. Siswa dengan nomor yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. (elaborasi) 

j. Siswa mengomentari dan menanggapi jawaban yang diberikan oleh 

temannya. (elaborasi) 

k. Siswa bersama guru mengembangkan kegiatan diskusi menjadi lebih 

dalam dan guru memberikan penguatan atas diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

l. Siswa bersama guru membuat kesimpulan kegiatan diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

m. Kelompok diskusi yang memiliki jawaban paling baik akan diberikan 

penghargaan oleh guru. 

 Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Siswa dibimbing guru memberikan refleksi dengan menanyakan apa yang 

dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan kesan 

siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan. 
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e. Doa dan Salam Penutup. 

3.2.3.3 Pengamatan 

a. Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

b. Mengamati kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa. 

c. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan menggunakan 

model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

d. Memantau kerja sama kelompok. 

3.2.3.4 Refleksi 

a. Peneliti bersama tim kolaborasi mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan pada siklus kedua melalui lembar pengamatan dan catatan 

lapangan. 

b. Peneliti bersama tim kolaborasi mengkaji hasil pembelajaran siklus kedua. 

c. Peneliti bersama tim kolaborasi membuat daftar permasalahan yang terjadi 

pada siklus kedua untuk digunakan dalam rencana perbaikan siklus 

selanjutnya. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah guru 

sebagai peneliti dan siswa kelas IV tahun ajaran 2014/ 2015 sebanyak 29 siswa 

yang terdiri atas 13 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. 
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3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

Purwoyoso 01, Jl. Prof. DR. Hamka No. 05 Kode Pos 50184, kecamatan Ngaliyan 

kota Semarang, telepon (024) 7621956. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual. 

b. Aktivitas siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual. 

c. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 dalam pembelajaran IPS 

melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual. 

 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari lembar observasi secara sistematik 

selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus terakhir dan hasil evaluasi. 

Selain itu sumber data siswa diperoleh dari catatan lapangan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 



102 
 

 

3.6.1.2 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual. Selain itu sumber data guru diperoleh dari catatan lapangan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen diperoleh peneliti dari data awal hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan (pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif tipe NHT 

berbantuan audiovisual) dan hasil tes setelah dilakukan tindakan. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan merupakan catatan penting selama proses 

pembelajaran dilakukan yang berasal dari aktivitas guru dan aktivitas siswa yang 

terjadi di luar deskriptor yang terdapat dalam instrumen. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang diperoleh 

secara objektif dari subyek penelitian. Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil 

belajar berupa nilai yang diperoleh dari pembelajaran IPS yang telah 

dilaksanakan. Menurut Kunandar (2013: 128) data kuantitatif (nilai hasil belajar 

siswa) merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Misalnya mencari nilai rata-rata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. 
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3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat digambarkan dengan 

angka-angka namun dapat dilihat dampaknya setelah kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas siswa, kemampuan/ kinerja guru, dan catatan 

lapangan selama pembelajaran IPS. Menurut Kunandar (2013: 128) data kualitatif 

dalam penelitian tindakan kelas merupakan data yang memberikan gambaran 

tentang ekspresi siswa dalam memahami pengetahuan yang diperolehnya 

(kognitif), sikap terhadap model yang baru diterapkan (afektif), aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran, motivasi siswa dan data lainnya yang dapat dianalisis 

secara kualitatif. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan non tes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1-5). Sedangkan tes 

menurut Margono (2005: 170) adalah seperangkat rangsangan yang diberikan 

kepada suatu individu dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat 

dijadikan penetapan skor angka. Dalam penelitan ini, tes dilakukan dengan 
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pemberian soal evaluasi untuk mengetahui perolehan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran IPS pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. 

3.6.3.2 Teknik Non-Tes 

a. Observasi 

Observasi adalah mengamati suatu tujuan dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

melalui format pengamatan (Poerwanti, 2008: 3.22). Pada penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan metode observasi untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Alat yang digunakan untuk 

melakukan pengamatan disebut lembar pengamatan. 

b. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan segala tulisan yang ditulis pada saat 

pembelajaran berlangsung, mencatat tentang kejadian baik dari siswa maupun 

guru. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data (Poerwanti, 2008: 

2.46 ). Catatan lapangan (field notes) menurut Kunandar (2013: 197) 

merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti maupun mitra peneliti yang 

melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran 

berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul di luar aspek pengamatan dalam 

proses pembelajaran. Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru dari awal sampai 

akhir pada pokok bahasan. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-

data yang berkenaan tentang nilai-nilai siswa sesudah penelitian. Selain itu, 

terdapat dokumentasi foto dan dokumentasi video untuk menggambarkan 

secara konkrit pembelajaran IPS berlangsung. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa yang pada proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual yang diperoleh melalui lembar tes evaluasi. Data kuantitatif dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau 

rerata terhadap skor yang diperoleh siswa. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk 

persentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasar proporsi menurut  Poerwanti dkk, (2008: 6.15-

6.16) adalah: 

 

 
N = 

𝑩

𝑺𝒕
x 100% 
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Keterangan: N  = skor 

B  = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

St = skor teoritis 

b. Menghitung mean atau rerata kelas menurut Poerwanti dkk, (2008: 6-25) 

adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:      ̅    = nilai rata-rata 

∑Xi = jumlah semua nilai siswa 

  n   = jumlah siswa 

c. Menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal menurut Aqib (2014: 40-

41) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: F = Presentase frekuensi 

fi = jumlah frekuensi yang muncul 

Σf = jumlah frekunsi seluruhnya  

d. Kemudian menentukan kriteria ketuntasan minimal klasikal dan individual, 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas. Menurut 

Hamdani, (2011: 60) ketuntasan belajar adalah kriteria ketuntasan minimal 

𝑿  = 
∑𝒙𝒊

𝒏
 

F = 
𝒇𝒊

𝜮𝒇
 x 100 

% 
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(KKM) dalam pembelajaran yang mensyaratkan siswa menguasai secara 

tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran 

tertentu. Ketuntasan belajar dapat dicapai siswa apabila >75% secara 

individual dan >85% secara keseluruhan objek penelitian. Penjelasan secara 

rinci sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal Klasikal 

Klasikal Kualifikasi 

≥85% Tuntas 

˂85% Tidak Tuntas 

   (Hamdani, 2011: 60) 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Minimal Individual 

Individual Kualifikasi 

≥70 Tuntas 

<70 Tidak Tuntas 

(KKM SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang) 

Setelah melewati langkah-langkah tersebut maka jumlah siswa yang tuntas 

dan tidak tuntas dapat ditentukan. 
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3.7.2 Data Kualitatif 

Analisis pada data kualitatif didapat dengan menganalisis hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa 

selama pembelajaran IPS dengan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual berlangsung dengan memberikan skor penilaian pada setiap indikator 

yang dilaksanakan. Hasil perhitungan dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu 

sangat baik, baik, cukup, kurang. Menurut Poerwanti, dkk. (2008: 6-9) 

menerangkan bahwa cara untuk mengolah data skor yaitu menentukan skor 

terendah dan skor tertinggi lalu mencari median (nilai tengah) kemudian membagi 

rentang nilai menjadi 4 kategori. Empat kategori tersebut dapat juga dituliskan ke 

dalam bentuk huruf yaitu baik sekali (A), baik (B), cukup (C), dan kurang (D). 

Pembagian rentang menjadi 4 kategori dilakukan dengan mencari kuartil dari 

jumlah skor yang ada. 

Lebih jelasnya menghitung data skor dengan cara sebagai berikut: 

M = Skor Maksimal  

K = Skor Minimal 

n = Banyaknya data, mencari n = (M - K) + 1  

Q2 = median  

Menurut Herrhyanto (2008: 5.3) keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dianalisis dengan rumus: 

Letak Q1 = 
 

 
(   ) untuk n genap atau Q1 = 

 

 
 (   ) untuk data ganjil 

Letak Q2 = 
 

 
 (   ) untuk data genap maupun data ganjil 



109 
 

 

Letak Q3 = 
 

 
 (    ) untuk data genap atau Q3 = 

 

 
 (3n + 1) untuk data 

ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal 

Berdasarkan data tersebut diatas maka didapat: 

Tabel 3.3 

Kategori Kriteria Ketuntasan  

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik (A) 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup (C) 

K ≤ skor < Q1 Kurang (D) 

 

3.7.2.1 Analisis Data Keterampilan Guru 

Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini ada sembilan dan setiap 

indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya  

adalah  0  dan  skor  maksimalnya  adalah 36. 

n = (36-0) + 1= 37 

Letak Q1 = 
 

 
 (    ) =  

 

 
 

Urutan ke 9 
 

 
 adalah 9,5 

Letak Q2 = 
 

 
 (    ) = 19 

Urutan ke 19 adalah 19 

Letak Q3 = 
 

 
 (3 x 37 + 1) = 28 
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Urutan ke 28 adalah 28 

Tabel 3.4 

Kategori Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan 

Guru 

Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

19 ≤ skor < 28 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

3.7.2.2 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Indikator aktivitas siswa ranah kognitif dalam penelitian ini ada tujuh dan 

setiap indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka skor 

minimalnya  adalah  0  dan  skor  maksimalnya  adalah 28. 

n = (28-0)+1= 29 

Letak Q1 = 
 

 
 (    ) = 7,5 

Urutan ke 7,5 adalah 7,5 

Letak Q2 = 
 

 
 (    ) = 15 

Urutan ke 15 adalah 15 

Letak Q3 = 
 

 
 (3 x 29 + 1) = 22 

Urutan ke 22 adalah 22 
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Tabel 3.5 

Kategori Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori 

22 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik (A) 

15 ≤ skor < 22 Baik (B) 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) 

 

3.7.2.3 Analisis Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Indikator hasil belajar siswa ranah afektif dalam penelitian ini ada tiga dan 

setiap indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka skor 

minimalnya  adalah  0  dan  skor  maksimalnya  adalah 12. 

n = (12-0)+1= 13 

Letak Q1 = 
 

 
 (    ) = 3,5 

Urutan ke 3,5 adalah 3,5 

Letak Q2 = 
 

 
 (    ) = 7 

Urutan ke 7 adalah 7 

Letak Q3 = 
 

 
 (3 x 13 + 1) = 10,5 

Urutan ke 10,5 adalah 10,5 

 

 

 



112 
 

 

Tabel 3.6 

Kategori Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Afektif 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

3.7.2.4 Analisis Data Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Indikator hasil belajar siswa ranah psikomotor dalam penelitian ini ada 

tiga dan setiap indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka 

skor minimalnya  adalah  0  dan  skor  maksimalnya  adalah 12. 

n = (12-0)+1= 13 

Letak Q1 = 
 

 
 (    ) = 3,5 

Urutan ke 3,5 adalah 3,5 

Letak Q2 = 
 

 
 (    ) = 7 

Urutan ke 7 adalah 7 

Letak Q3 = 
 

 
 (3 x 13 + 1) = 10,5 

Urutan ke 10,5 adalah 10,5 

 

 

 



113 
 

 

Tabel 3.7 

Kategori Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Ranah Psikomotor 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS para siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam membelajarkan IPS melalui model kooperatif tipe 

NHT berbantuan audiovisual dapat meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (19 ≤ skor < 28). 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif tipe NHT 

berbantuan audiovisual dapat meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (15  ≤ skor < 22). 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif tipe 

NHT berbantuan audiovisual dapat meningkat dengan ketuntasan belajar ≥ 70 

dan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 85%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual di 

kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang, peneliti dapat menarik simpulan 

sebagai berikut. 

Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

didapatkan hasil observasi keterampilan guru yang menunjukkan bahwa siklus I 

memperoleh skor 25 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor 31 dengan 

kategori sangat baik, dan siklus III meningkat memperoleh skor 35 dengan 

kategori sangat baik. Oleh karena itu, penerapan model kooperatif tipe NHT 

berbantuan audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar 

pada pembelajaran IPS di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS dengan menerapkan 

model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual di kelas IV SDN Purwoyoso 

01 Kota Semarang menunjukkan bahwa siklus I memperoleh skor 19 dengan 

kategori baik, siklus II memperoleh skor 20,24 dengan kategori baik, dan siklus 

III memperoleh skor 23,03 dengan kategori sangat baik. Oleh karena itu, 

penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Kota Semarang. 
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Pembelajaran IPS di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dengan 

menerapkan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual diperoleh rata-

rata hasil belajar siklus I yaitu 73,03 siklus II adalah 74,24 dan siklus III 

meningkat menjadi 85,06. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal siklus I yaitu 

68,96% siklus II adalah 79,31% dan siklus III meningkat menjadi 93,10%. 

Persentase ketuntasan klasikal siswa telah memenuhi ketuntasan klasikal minimal 

yaitu 85%. Oleh karena itu, penerapan model kooperatif tipe NHT berbantuan 

audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

Berdasarkan simpulan tersebut maka hipotesis tindakan yang telah 

diajukan yaitu melalui model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa 

dinyatakan diterima. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah guru dapat menerapkan model kooperatif tipe NHT berbantuan audiovisual 

pada pembelajaran sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan keterampilan 

guru dalam mengajar. Guru harus menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan sehingga dapat memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran 

di kelas. Guru harus bisa memanfaatkan sumber dan media pembelajaran dengan 

baik. Guru harus memberikan penguatan verbal maupun non verbal untuk 
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memotivasi siswa agar selalu aktif dalam proses pembelajaran, serta guru 

hendaknya memberikan refleksi di akhir pembelajaran sehingga dapat mengetahui 

perasaan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR 

KETERAMPILAN GURU 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Keterampilan Guru 

Melalui Model 

Kooperatif Tipe NHT 

Berbantuan Audiovisual 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Model 

Kooperatif Tipe NHT 

Berbantuan Audiovisual 

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

4. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

5. Keterampilan 

mengelola kelas 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok 

7. Keterampilan 

menggunakan variasi 

8. Keterampilan 

memberi penguatan 

9. Keterampilan 

menutup pelajaran 

1. Guru membagi kelas 

menjadi beberapa 

kelompok yang 

beranggotakan 5-6 

siswa yang terdiri 

atas berbagai 

kemampuan siswa 

dan kemudian 

memberikan nomor 

pada masing-masing 

siswa. 

Kemudian guru 

memberikan materi 

melalui slide 

powerpoint. 

2. Guru memutarkan 

sebuah video yang 

akan menambah 

pemahaman siswa 

tentang materi yang 

dipelajari. Guru 

memberikan 

beberapa pertanyaan 

1. Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pelajaran dan 

melaksanakan 

apersepsi 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Membagi siswa dalam 

kelompok dan setiap 

siswa mendapat nomor 

kepala (keterampilan 

mengelola kelas) 

3. Menjelaskan materi 

suatu bab dengan 

mengkaitkan situasi 

nyata di lingkungan 

sekitar (keterampilan 

menjelaskan) 

4. Menggunakan slide 

powerpoint dalam 

menyampaikan materi 

pembelajaran 

(keterampilan 
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kepada siswa. 

3. Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

pertanyaan yang telah 

diberikan. 

4. Guru memanggil 

peserta didik yang 

memiliki nomor yang 

sama pada setiap 

kelompok untuk 

membacakan hasil 

diskusi kelompoknya. 

5. Guru meminta siswa 

yang lain untuk 

memberikan 

pendapatnya atau 

menanggapi jawaban 

yang telah diberikan. 

6. Guru 

mengembangkan 

diskusi menjadi lebih 

dalam, memberikan 

penghargaan kepada 

siswa atas hasil 

kerjanya, dan 

memberikan 

penguatan. 

7. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

memberikan 

kesimpulan dan 

menggunakan variasi) 

5. Memberikan suatu 

permasalahan kepada 

siswa dan 

membimbing siswa 

belajar mandiri 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan) 

6. Melakukan tanya 

jawab dengan media 

video (keterampilan 

bertanya) 

7. Membimbing siswa 

untuk melakukan 

diskusi kelompok  dan 

saling bertukar 

pendapat 

(keterampilan 

membimbing 

kelompok) 

8. Memberikan 

penghargaan kepada 

siswa terhadap hasil 

kerjanya dan 

melakukan refleksi 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

9. Menutup pelajaran 
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refleksi. dengan memberikan 

kesimpulan dan soal 

evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIFITAS SISWA 

Aktifitas Siswa 

Aktivitas Siswa Melalui 

Model Kooperatif Tipe 

NHT Berbantuan 

Audiovisual 

Indikator aktifitas siswa dalam 

pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe NHT berbantuan 

media audiovisual 

1) Visual activities 

 

 

2) Oral activities  

 

 

3) Listening activities 

 

 

4) Writing activities 

 

 

5) Motor activities 

 

 

6) Mental activities 

 

 

7) Emotional 

activities 

1. Siswa dikelompokkan 

menjadi beberapa 

kelompok yang 

beranggotakan 5-6 

siswa yang terdiri atas 

berbagai kemampuan 

siswa dan memakai 

nomor yang diberikan 

oleh guru. Siswa 

memperhatikan slide 

powerpoint yang 

ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan 

video ang 

diperlihatkan oleh 

guru. 

3. Siswa bersama 

anggota kelompoknya 

menyatukan pikiran 

dan mendiskusikan 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

4. Siswa yang memiliki 

nomor sama pada 

setiap kelompok maju 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru (Listening activities, 

Visual activities, Mental 

activities) 

2. Melakukan pengamatan 

dengan media video (Visual 

activities, Mental activities, 

Emotional activities) 

3. Menemukan pengetahuan 

baru melalui berpikir 

mandiri tentang 

permasalahan yang diberikan 

oleh guru (Mental activities, 

Motor activities, Visual 

activities) 

4. Melakukan kegiatan tanya 

jawab (Oral activities, 

Mental activities, Emotional 

activities) 

5. Melaksanakan kegiatan 

belajar kelompok/ diskusi 

(Motor activities, Mental 

activities, Emotional 

activities) 

6. Memberikan komentar atau 
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ke depan untuk 

membacakan hasil 

diskusi kelompoknya. 

5. Siswa memberikan 

tanggapan dan 

pendapatnya di depan 

kelas. 

6. Siswa mengikuti 

diskusi dengan 

seksama dan 

memperhatikan hasil 

diskusi yang 

dijelaskan oleh guru. 

7. Siswa memberikan 

refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

penilaian terhadap kinerja 

dari kelompok lain dan 

memberikan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung 

(Emotional activities, 

Listening activities, 

Emotional activities) 

7. Mengerjakan evaluasi 

(Writing activities, Mental 

activities, Emotional 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Judul: 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Kooperatif Tipe 

NHT Berbantuan Audiovisual Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang 

No. Variabel Indikator Sumber Data Alat Instrumen 

A. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

kooperatif tipe 

NHT berbantuan 

audiovisual 

1. Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pelajaran dan 

melaksanakan apersepsi 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Guru membagi siswa 

dalam kelompok dan 

setiap siswa mendapat 

nomor kepala 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

3. Menjelaskan materi 

suatu bab dengan 

mengkaitkan situasi 

nyata di lingkungan 

sekitar (keterampilan 

menjelaskan) 

4. Guru menggunakan 

slide powerpoint dalam 

menyampaikan materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

Guru 1. Lembar 

Observasi 

Keterampilan 

Guru 

2. Catatan 

Lapangan 
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menggunakan variasi) 

5. Memberikan suatu 

permasalahan kepada 

siswa dan membimbing 

siswa belajar mandiri 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan) 

6. Melakukan tanya jawab 

dengan media video 

(keterampilan bertanya) 

7. Membimbing siswa 

untuk melakukan 

diskusi kelompok  dan 

saling bertukar 

pendapat (keterampilan 

membimbing kelompok) 

8. Memberikan 

penghargaan kepada 

siswa terhadap hasil 

kerjanya dan melakukan 

refleksi (keterampilan 

memberikan penguatan) 

9. Menutup pelajaran 

dengan memberikan 

kesimpulan dan soal 

evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran) 

B. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(Listening activities, 

Siswa 1. Lembar 

Observasi 

Aktivitas 
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melalui model 

kooperatif tipe 

NHT berbantuan 

audiovisual 

Visual activities, Mental 

activities) 

2. Melakukan pengamatan 

dengan media video 

(Visual activities, 

Mental activities, 

Emotional activities) 

3. Menemukan 

pengetahuan baru 

melalui berpikir mandiri 

tentang permasalahan 

yang diberikan oleh 

guru (Mental activities, 

Motor activities, Visual 

activities) 

4. Melakukan kegiatan 

tanya jawab (Oral 

activities, Mental 

activities, Emotional 

activities) 

5. Melaksanakan kegiatan 

belajar kelompok/ 

diskusi (Motor 

activities, Mental 

activities, Emotional 

activities) 

6. Memberikan komentar 

atau penilaian terhadap 

kinerja dari kelompok 

lain dan memberikan 

refleksi terhadap 

Siswa 

2. Catatan 

Lapangan 
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pembelajaran yang telah 

berlangsung (Emotional 

activities, Listening 

activities, Emotional 

activities) 

7. Mengerjakan evaluasi 

(Writing activities, 

Mental activities, 

Emotional activities) 

C. Hasil belajar 

kognitif siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

dengan model 

kooperatif tipe 

NHT berbantuan 

audiovisual 

Indikator yang harus 

dicapai oleh siswa: 

Siklus I 

1) Menyebutkan contoh 

teknologi pangan di 

Indonesia. 

2) Menyebutkan contoh 

teknologi sandang di 

Indonesia. 

3) Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi produksi di 

Indonesia. 

4) Mengemukakan 

manfaat teknologi bagi 

manusia. 

5) Membuat batu bata 

plastisin menggunakan 

cetakan dan tangan. 

Siklus II 

1) Menyebutkan macam-

macam alat komunikasi 

Data hasil 

belajar siswa 

1. Tes tertulis 

2. Lembar 

Kerja Siswa 
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2) Membedakan alat 

komunikasi tradisional 

dan alat komunikasi 

modern 

3) Mengemukakan 

manfaat alat 

komunikasi bagi 

kehidupan manusia 

4) Membuat alat 

komunikasi sederhana 

menggunakan kaleng 

bekas 

Siklus III 

1) Menyebutkan macam-

macam alat transportasi 

2) Membedakan alat 

transportasi darat, laut, 

dan udara 

3) Mengemukakan 

manfaat alat 

transportasi bagi 

kehidupan manusia 

4) Membuat pesawat 

kertas sederhana 

 Hasil belajar 

afektif siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

dengan model 

kooperatif tipe 

NHT berbantuan 

Indikator yang harus 

dicapai oleh siswa pada 

Siklus I-Siklus III adalah: 

1) Tanggung Jawab 

2) Percaya Diri 

3) Kreatif 

Siswa 1. Lembar 

Penilaian 

Sikap 
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audiovisual 

 Hasil belajar 

kognitif siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

dengan model 

kooperatif tipe 

NHT berbantuan 

audiovisual 

Indikator yang harus 

dicapai oleh siswa adalah: 

Siklus I 

Membuat batu bata plastisin 

menggunakan cetakan dan 

tangan 

Siklus II 

Melakukan percakapan 

dengan menggunakan 

telepon 

Siklus III 

Membuat pesawat kertas 

sederhana 

Siswa 1. Lembar 

Penilaian 

Produk 

2. Lembar 

Penilaian 

Unjuk Kerja 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

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

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Nama Guru  : 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. 

Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pelajaran dan 

melaksanakan 

apersepsi 

a. Memberikan motivasi 

untuk belajar 

  

b. Melaksanakan apersepsi  

c. Mendorong siswa untuk 

bekerja secara individu 

dan kelompok 

 

d. Menginformasikan yang  
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aktif dalam pembelajaran 

akan mendapatkan 

penghargaan 

2. 

Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok dan 

setiap siswa 

mendapat nomor 

kepala 

a. Mengenalkan teknik 

pembelajaran model 

kooperatif tipe NHT 

  

b. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan menerapkan 

model kooperatif tipe 

NHT 

 

c. Menentukan 

pembentukan kelompok 

secara heterogen 

 

d. Membentuk kelompok 

secara kondusif 

 

3. 

Menjelaskan 

materi suatu bab 

dengan 

mengkaitkan 

situasi nyata di 

lingkungan sekitar 

a. Menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

  

b. Penggunaan balikan  

c. Menggunakan kalimat 

dengan baik, benar, dan 

jelas 

 

d. Pemberian tekanan pada 

penyampaian inti materi 

 

4. 

Guru 

menggunakan slide 

powerpoint dalam 

menyampaikan 

materi 

a. Tampilan slide 

powerpoint terlihat jelas 

di seluruh penjuru kelas 

  

b. Materi sesuai dengan topik 

dan indikator yang akan 
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pembelajaran dicapai 

c. Materi dikemas secara 

menarik oleh guru 

 

d. Materi dapat 

menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa 

 

5. 

Memberikan suatu 

permasalahan 

kepada siswa dan 

membimbing 

siswa belajar 

mandiri 

a. Mengadakan pendekatan 

secara pribadi 

  

b. Membimbing siswa yang 

lambat belajar 

 

c. Memberikan 

permasalahan kepada 

siswa berkaiatan dengan 

materi 

 

d. Membimbing siswa untuk 

belajar mandiri 

 

6. 

Melakukan tanya 

jawab dengan 

media video 

a. Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

  

b. Memusatkan perhatian 

siswa dengan media video 

 

c. Memberikan pertanyaan 

secara klasikal berbantu 

media video 

 

d. Memberikan waktu 

berpikir dan menjawab 

pertanyaan 

 

7. 

Membimbing 

siswa belajar 

secara 

a. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok sesuai 
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berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok dan 

saling bertukar 

pendapat 

dengan topik/ materi 

b. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi 

 

c. Menganalisis pendapat 

siswa 

 

d. Menutup kegiatan 

berdiskusi 

 

8. 

Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

terhadap hasil 

kerjanya dan 

melakukan refleksi 

a. Memberikan reward 

kepada siswa 

  

b. Memberikan penguatan 

verbal maupun non verbal 

atas hasil kerja siswa 

 

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan 

perasaannya selama 

pembelajaran 

 

d. Memberikan penguatan 

positif kepada siswa 

 

9. 

Menutup pelajaran 

dengan 

memberikan 

kesimpulan 

a. Meninjau kembali materi 

yang telah dipelajari 

  

b. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

 

c. Memberikan tindak lanjut 

berupa pengayaan dan 

perbaikan 

 

d. Memberikan motivasi dan 

arahan agar selalu belajar 
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di rumah 

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

19 ≤ skor < 28 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, ………………………. 2015 

 

Observer 

 

 

Rahayu Widayati, S.Pd. 

NIP - 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

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

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

(Listening Activities, 

Visual activities, Mental 

activities) 

a. Memperhatikan penjelasan 

guru dengan seksama 

  

b. Mendengarkan ketika guru 

memberikan penjelasan 

 

c. Mampu menjawab 

pertanyaan spontan dari 

guru 

 

d. Kondusif saat guru  
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menjelaskan materi 

2. 

Melakukan pengamatan 

dengan media video 

(Visual Activities, 

Mental activities, 

Emotional activities) 

a. Mengamati media video 

dengan cermat 

  

b. Antusias terhadap video 

yang diputarkan oleh guru 

 

c. Mencatat hal-hal penting 

dalam video 

 

d. Bertanya pada guru 

mengenai hal yang kurang 

dipahami dari video yang 

diputarkan 

 

3. 

Menemukan 

pengetahuan baru 

melalui berpikir mandiri 

tentang permasalahan 

yang diberikan oleh 

guru (Mental Activities, 

Motor activities, Visual 

activities) 

a. Menemukan inti 

permasalahan yang 

diberikan oleh guru 

  

b. Mencoba membuat 

penyelesaian 

 

c. Menyesuaikan 

permasalahan dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

d. Mengerjakan soal evaluasi 

yang diberikan oleh guru 

 

4. 

Melakukan kegiatan 

tanya jawab (Oral 

activities, Mental 

activities, Emotional 

activities) 

a. Antusias dalam bertanya   

b. Menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas 

 

c. Bertanya sesuai dengan 

materi 

 

d. Bertanya dengan bergiliran  

5. 

Melaksanakan kegiatan 

belajar kelompok/ 

diskusi (Motor 

a. Berdiskusi dengan 

kelompok 

  

b. Berdiskusi dengan kondusif  
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activities, Mental 

activities, Emotional 

activities) 

c. Saling bertukar pendapat  

d. Mencatat hasil diskusi  

6. 

Memberikan komentar 

atau penilaian terhadap 

kinerja dari kelompok 

lain dan memberikan 

refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

berlangsung (Emotional 

activities, Listening 

activities, Emotional 

activities) 

a. Antusias dalam 

memberikan tanggapan/ 

komentar  

  

b. Memberikan tanggapan/ 

komentar sesuai materi 

 

c. Menyampaikan tanggapan 

dengan bahasa yang baik 

dan sopan 

 

d. Memberikan kesan selama 

pembelajaran berlangsung 

 

7. 

Mengerjakan evaluasi 

(Writing activities, 

Mental activities, 

Emotional activities) 

a. Mengerjakan soal evaluasi 

dari guru 

  

b. Mengerjakan dengan 

kondusif 

 

c. Mencatat hasil diskusi  

d. Mengerjakan dengan 

sungguh-sungguh 

 

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  
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Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori 

22 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik (A) 

15 ≤ skor < 22 Baik (B) 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) 

 

 

 

Semarang, ………………………. 2015 

 

Observer 

 

 

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

AFEKTIF 

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

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

c. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

d. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

e. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

Jenis 

Karakter 
Indikator Karakter Tampak Skor 

Tanggung 

Jawab 

a. Mengerjakan tugas individu di sekolah 

dengan baik. 

  

b. Menerima resiko terhadap setiap perbuatan 

yang dilakukan. 

 

c. Mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama. 

 

d. Mematuhi peraturan sekolah yang berlaku.  
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Percaya Diri 

a. Aktif mengemukakan pendapat.   

b. Aktif mengajukan pertanyaan.  

c. Percaya terhadap kemampuan diri.  

d. Berpenampilan tenang.  

Kreatif 

a. Menciptakan ide-ide baru di sekolah.   

b. Menghargai setiap karya yang berbeda.  

c. Membangun suasana belajar yang kreatif di 

antara siswa lainnya. 

 

d. Mengeksplorasi hal-hal baru.  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, ………………………. 2015 

 

Observer 

 

 

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK 

(HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR) 

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

 

Mata Ajar : IPS 

Nama Proyek : ……………………………… 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : ………………………………. 

Kelas/ Semester      : IV/ 2 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No. Tahapan Deskriptor Tampak Skor 

1. 
Tahap Persiapan Alat 

dan Bahan 

a. Kesiapan Alat   

b. Kesiapan Bahan  

c. Kesesuaian alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

 

d. Keterampilan menggunakan alat 

dan bahan 
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2 
Tahap Proses 

Pembuatan 

a. Ketepatan Ukuran/ Proporsi   

b. Teknik Pembuatan  

c. K3 (keselamatan kerja, 

keamanan, dan kebersihan) 

 

d. Keharmonisan bentuk dan 

warna 

 

3 
Tahap Akhir (Hasil 

Produk) 

a. Kerapian   

b. Inovasi  

c. Detail Konstruksi  

d. Kesesuaian Tema  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, ………………………. 2015 

 

Observer 

 

 

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 

(HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR) 

Siklus II 

 

Mata Ajar : Alat komunikasi tradisional dan modern 

Nama Proyek : Melakukan percakapan dengan menggunakan telepon 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : ………………………………. 

Kelas/ Semester      : IV/ 2 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No. Tahapan Deskriptor Tampak Skor 

1. 
Tahap Persiapan 

Menelepon 

a. Kesiapan telepon yang akan 

digunakan 

  

b. Mengangkat gagang telepon  

c. Menekan nomor tujuan  

d. Menunggu sambungan  

2 Tahap Proses (Inti a. Memberikan salam   
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Menelepon) b. Menyapa  

c. Mengenalkan diri  

d. Menyampaikan maksud/ tujuan 

menelepon 

 

3 Tahap Akhir Menelepon 

a. Menanggapi respon   

b. Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar 

 

c. Menutup pembicaraan  

d. Meletakkan kembali gagang 

telepon 

 

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, …………………. 2015 

 

Observer 

 

 

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN 

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

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk : Tulislah kegiatan dan segala kejadian penting yang 

terjadi pada siswa dan guru yang perlu diperbaiki selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan keadaan 

yang sesungguhnya! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 

Observer 

 

 

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 

LAMPIRAN 9 



254 
 

 

 

 

 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

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

provinsi 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi,  

 Perkemban

gan 

teknologi 

produksi di 

1. Menjelaskan 

materi melalui 

powerpoint 

2. Menampilkan 

2.3.1 Menyebutkan 3 

contoh teknologi 

pangan di Indonesia 

2.3.2 Menyebutkan contoh 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

2 x 35 

menit 

BSE IPS 

SD Kelas 

4 

Standar 
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komunikasi,  

dan 

transportasi 

serta  

pengalaman 

menggunakan

nya 

Indonesia 

 Teknologi 

Pangan 

 Teknologi 

Sandang 

video penggilingan 

padi dan mesin 

jahit 

3. Melakukan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

4. Memanggil salah 

satu nomor untuk 

menyampaikan 

hasil diskusi 

5. Menanggapi hasil 

diskusi 

6. Membuat 

kesimpulan dan 

refleksi 

7. Mengerjakan 

evaluasi 

3 teknologi sandang 

di Indonesia 

2.3.3 Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi produksi di 

Indonesia 

2.3.4 Mengemukakan 

manfaat teknologi 

bagi manusia 

2.3.5 Membentuk batu bata 

plastisin 

menggunakan cetakan 

dan tangan 

Isi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

2.3.1 Menyebutkan 3 contoh teknologi pangan di Indonesia 

2.3.2 Menyebutkan 3 contoh teknologi sandang di Indonesia 

2.3.3 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi di Indonesia 

2.3.4 Mengemukakan manfaat teknologi bagi manusia 

2.3.5 Membentuk batu bata plastisin menggunakan cetakan dan tangan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menyebutkan 3 contoh 

teknologi pangan di Indonesia dengan benar. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menyebutkan 3 contoh 

teknologi sandang di Indonesia dengan benar. 

3. Dengan melakukan kegiatan kerja sama kelompok bersama siswa dapat 

menjelaskan perkembangan teknologi produksi di Indonesia dengan benar. 

LAMPIRAN 11 



257 
 

 

4. Dengan memperhatikan video tentang perkembangan teknologi pangan 

dan sandang di Indonesia yang ditampilkan oleh guru siswa dapat 

mengemukakan manfaat teknologi bagi manusia dengan benar. 

5. Melalui kegiatan percobaan siswa dapat membentuk batu bata plastisin 

menggunakan cetakan dan tangan 

 

Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan kreatif. 

 

E. MATERI AJAR 

1. Perkembangan teknologi produksi di Indonesia 

2. Teknologi pangan 

3. Teknologi sandang 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dan 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. 
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b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu: “Anak-anak siapa 

yang pernah melihat mesin penggiling padi? Kira-kira apa fungsi 

mesin penggiling padi tersebut?” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh 

siswa. 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa memperhatikan video tentang “Perkembangan teknologi 

sandang dan pangan di Indonesia” yang diputarkan oleh guru secara 

seksama. (eksplorasi) 

d. Siswa melakukan tanya jawab tentang video yang baru saja 

ditayangkan oleh guru. (eksplorasi) 

e. Siswa mengelompokkan diri menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. (eksplorasi) 

f. Siswa memasang nomor kepala yang diberikan oleh guru. (eksplorasi) 

g. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

h. Siswa melakukan percobaan sederhana menggunakan plastisin. 

(elaborasi) 

i. Siswa dengan nomor yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. (konfirmasi) 

j. Siswa mengomentari dan menanggapi jawaban yang diberikan oleh 

temannya. (elaborasi) 

k. Siswa bersama guru mengembangkan kegiatan diskusi menjadi lebih 

dalam dan diberikan penguatan oleh guru atas diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

l. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan kegiatan diskusi yang 

telah dilaksanakan. (konfirmasi) 
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m. Kelompok diskusi yang memiliki jawaban paling baik diberikan 

penghargaan oleh guru (konfirmasi). 

 Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa diarahkan guru membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

b. Siswa dibimbing guru memberikan refleksi dengan menanyakan apa 

yang dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dan kesan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan. 

e. Doa dan Salam Penutup. 

 

I. PENILAIAN 

Teknik penilaian  : tes tertulis dan non tes berupa lembar pengamatan sikap 

dan produk 

Bentuk instrumen : pilihan ganda dan isian singkat 

Alat penilaian : lembar kerja siswa dan lembar soal 

Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 

 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

a. Powerpoint 

b. Video perkembangan teknologi pangan dan sandang di Indonesia 
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 Sumber Belajar 

Sadiman, Irawan Sadad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 

SD/MI Kelas IV. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional 

 

Hisnu, Tantya, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI Kelas 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

 

 

Kolaborator                     Guru Kelas 

        

 

Rahayu Widayati, S.Pd.    Dwi Restiyanti 

NIP -       NIM 1401411225 

 

Mengetahui 

Kepala SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

 

 

Drs. Suty Hardjono, M.Pd. 

NIP 19550606 197701 1 004 
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LAMPIRAN MATERI 

 

A. Perkembangan Teknologi Produksi 

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. 

Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang 

mempermudah hidup kita. Jadi teknologi dapat beruwujud ilmu dapat pula 

berupa peralatan. 

Teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia melakukan suatu 

kegiatan atau pekerjaan. Dengan teknologi pekerjaan yang dulunya 

membutuhkan tenaga yang besar, sekarang bisa dilakukan dengan tenaga 

kecil. Dengan teknologi pula pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu 

lama, sekarang hanya butuh waktu yang sangat singkat. 

Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang atau jasa. Masyarakat pada masa lalu sudah dapat 

memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Namun, teknologi yang digunakannya masih sangat sederhana. Dengan 

menggunakan alat sederhana, memerlukan tenaga besar dan hasilnya pun 

terbatas 

Teknologi produksi mengalami perkembangan. Perkembangannya 

selalu ke arah kemajuan. Teknologi produksi pada masa kini jauh lebih baik. 

Apabila dibandingkan dengan teknologi masa lalu. Teknologi produksi masa 

lalu bersifat sederhana. Hasilnya pun sangat terbatas. Teknologi produksi 

masa kini bersifat modern. Selain itu, banyak memberi kemudahan. Salah satu 

kemudahan itu adalah hasil produksi yang melimpah. Sumber daya alam perlu 

diolah sebelum dinikmati. Pengolahannya menggunakan teknologi. Salah 

satunya teknologi produksi. Teknologi produksi dalam pemanfaatannya 

menggunakan alat. Adanya teknologi produksi kebutuhan hidup dapat 

terpenuhi. Kebutuhan hidup itu, seperti pangan, sandang, dan sebagainya. 

Berikut akan dibahas mengenai teknologi produksi. Di antaranya teknologi 

produksi pangan dan sandang. 
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B. Teknologi Pangan 

Teknologi produksi pangan membantu pemenuhan kebutuhan pangan. 

Kebutuhan pangan berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian pada masa 

lalu masih tradisional. Contohnya merontokkan gabah dengan cara tradisional. 

Caranya gabah diinjak-injak menggunakan kaki. Setelah cara tersebut 

ditemukan cara lain, yaitu gabah ditumbuk dengan lesung. Selain itu, 

merontokkan padi dengan dipukul-pukul. 

Namun, setelah teknologi produksi ditemukan. Cara produksi 

tradisional mulai ditinggalkan. Beralih menggunakan tenaga mesin. Adanya 

teknologi mesin memperingan pekerjaan. Selain itu, penggunaan mesin dalam 

pertanian menguntungkan. Keuntungan itu berupa menghemat waktu dan hasil 

melimpah. Contoh teknologi pangan yaitu alat penggiling padi. 

 

 

C. Teknologi Sandang 

Bagaimana cara membuat pakaian? Pakaian merupakan kebutuhan 

sandang. Kebutuhan sandang pada masa lalu dan masa kini berbeda. Pada 

masa lalu kebutuhan sandang bersifat sederhana. Pengolahannya pun bersifat 

sederhana, yaitu dibuat sendiri. Caranya dengan menenun. Menggunakan alat 

tenun yang terbuat dari kayu. Pada cara ini hasil yang diperoleh sedikit. 

Kebutuhan sandang pada masa kini lebih modern. Ini karena banyak 

menggunakan alat-alat berteknologi modern. Pada masa kini kebutuhan 

sandang tidak dilakukan sendiri. Akan tetapi, dikerjakan oleh pabrik. Kita 

langsung dapat membelinya. Contoh teknologi sandang saat ini adalah mesin 

jahit modern yang banyak digunakan oleh penjahit sehingga banyak pakaian 

yang dihasilkan 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Hasil Screenshoot Media Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

     

 Kelompok:…………………………… 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 

Petunjuk Pengerjaan! 

Kerjakan dengan berdiskusi bersama kelompokmu untuk menyelesaikan lembar 

kerja ini. Kerjakan secara bersama-sama dengan teliti! 

 

Setelah selesai membuat, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Berikanlah 2 contoh lain perkembangan teknologi pangan di Indonesia! 

2. Berikanlah 2 contoh lain perkembangan teknologi sandang di Indonesia! 

3. Jelaskanlah perkembangan teknologi produksi di Indonesia! 

4. Jelaskan manfaat teknologi bagi kehidupanmu sehari-hari! 

5. Buatlah sebuah batu bata plastisin dengan menggunakan tangan. Lalu buatlah 

kembali dengan menggunakan cetakan yang telah disediakan! Kemudian 

berikanlah penilaian terhadap percobaanmu dengan melihat kriteria berikut 

ini. 

No. Kriteria Cetakan Tangan 

1 Kerapian   

2 Hemat Waktu   

3 Kebersihan   

4 Kemudahan membuat   
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Membuat minuman dulu hanya diiris dan diperas, sekarang menggunakan 

teknologi juicer. Memagang roti dulu menggunakan arang sekarang 

menggunakan oven. 

2. Dulu manusia menjahit dengan jarum, sekarang menggunakan mesin jahit. 

Dulu memproduksi benang masih menggunakan alat manual, sekarang sudah 

ada mesin pemintal benang. 

3. Perkembangan teknologi produksi di Indonesia, teknologi produksi masa lalu 

bersifat sederhana. Hasilnya pun sangat terbatas. Teknologi produksi masa 

kini bersifat modern. Selain itu, banyak memberi kemudahan. 

4. Manfaat teknologi produksi bagi manusia adalah mempermudah kehidupan 

manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. 

5. Lebih rapi, lebih cepat, hemat waktu, lebih mudah, lebih bagus jika 

menggunakan cetakan daripada hanya menggunakan tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman penskoran: 

Skor maksimal = jumlah soal benar x 25 

   = 4 x 25 

Nilai   = 100 

 

Soal No. 5 dinilai dengan lembar hasil belajar 

psikomotor 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

Siklus I 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

Jenis 

Karakter 
Indikator Karakter Tampak Skor 

Tanggung 

Jawab 

a. Mengerjakan tugas individu di sekolah 

dengan baik. 

  

b. Menerima resiko terhadap setiap perbuatan 

yang dilakukan. 

 

c. Mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama. 

 

d. Mematuhi peraturan sekolah yang berlaku.  

Percaya Diri a. Aktif mengemukakan pendapat.   
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b. Aktif mengajukan pertanyaan.  

c. Percaya terhadap kemampuan diri.  

d. Berpenampilan tenang.  

Kreatif 

a. Menciptakan ide-ide baru di sekolah.   

b. Menghargai setiap karya yang berbeda.  

c. Membangun suasana belajar yang kreatif di 

antara siswa lainnya. 

 

d. Mengeksplorasi hal-hal baru.  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

 

 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

 

Observer 

 

         

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK 

(HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR) 

Siklus I 

 

Mata Ajar : Perkembangan Tekonologi Pangan dan Sandang 

Nama Proyek : Pembuatan Batu Bata Plastisin dengan Cetakan 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : ………………………………. 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No. Tahapan Deskriptor Tampak Skor 

1. 
Tahap Persiapan Alat 

dan Bahan 

a. Kesiapan Alat   

b. Kesiapan Bahan  

c. Kesesuaian alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

 

d. Keterampilan menggunakan alat 

dan bahan 
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2 
Tahap Proses 

Pembuatan 

a. Tekstur Adonan   

b. Teknik Pembuatan  

c. K3 (keselamatan kerja, 

keamanan, dan kebersihan) 

 

d. Keharmonisan bentuk dan 

warna 

 

3 
Tahap Akhir (Hasil 

Produk) 

a. Kerapian   

b. Inovasi  

c. Detail Konstruksi  

d. Kesesuaian Tema  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

(Sugiarto, 2013) 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

 

Observer 

 

         

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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KISI–KISI SOAL 

 

Jenis sekolah  : SD/ MI Jumlah soal   : 15 

Kelas/smt  : IV/ 2  Penyusun  : Dwi Restiyanti 

Kurikulum  : KTSP  

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Ranah Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.3 Mengenal 

Perkemban

gan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

 

 Perkemba

ngan 

Teknologi 

 Teknologi 

Pangan 

 Teknologi 

Sandang 

2.3.1  

Menyebutkan 

contoh 

teknologi 

pangan di 

Indonesia 

2.3.2 Menyebut

kan contoh 

teknologi 

sandang di 

Indonesia 

 

2.3.3 Menjelask

an 

perkembangan 

teknologi 

produksi di 

Indonesia 

2.3.4 Mengemu

kakan manfaat 

teknologi bagi 

manusia 

2.3.5 Membent

uk batu bata 

plastisin 

menggunakan 

cetakan dan 

tangan 

Tertulis Uraian  C1 Pilihan 

ganda: 

1, 6, 8 

Uraian: 4, 

5 

Tertulis  Uraian  C1 Pilihan 

ganda: 

2, 3, 10 

Tertulis  

  

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Percobaa

n 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian  

 

 

 

 

Produk 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C5 

Uraian: 1, 

2, 3 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda: 4, 

5, 7, 9 
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SOAL EVALUASI 

 

A. Kerjakan soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada 

jawaban yang benar! 

 

1. Para petani menggunakan perontok padi yang merupakan teknologi …. 

a. produksi    c.  transportasi 

b. industri    d.  komunikasi 

2. Teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan …. 

a. bajak     c. penumbuk padi 

b. traktor     d. kerbau 

3. Teknologi modern yang digunakan untuk mencampur bahan disebut …. 

a. speaker    c. traktor 

b. mixer    d. gerabah 

4. Gerabah merupakan barang-barang yang terbuat dari …. 

a. pasir    c. batu 

b. kayu    d. tanah liat 

5. Industri tekstil menghasilkan …. 

a. kertas    c. kain 

b. kayu    d. perabotan 

6. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi .... 

a. sederhana    c. modern 

b. kuno    d. super 

7. Mesin jahit merupakan salah satu teknologi …. 

a. modern    c. super 

b. kuno    d. sederhana 

8. Pada zaman dulu petani mengolah tanah menggunakan …. 

a. bajak    c. mesin 

b. traktor    d. kerbau 

Nama : …………………………….. 

No. Urut : …………………………. 

Kelas : IV 
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9. Bahan baku kain adalah …. 

a. benang    c. kapas 

b. sutera    d. daun 

10. Bahan baku minyak goreng adalah … 

a. batu bara    c. daun jati 

b. kelapa sawit   d. kapas 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan teknologi? 

2. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi? 

3. Apakah tujuan diciptakannya teknologi? 

4. Sebutkan 3 teknologi produksi tradisional yang kamu ketahui! 

5. Sebutkan 3 teknologi produksi modern yang kamu ketahui! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A    6. C 

2. B    7. A 

3. B    8. D 

4. D    9. C 

5. C    10. B 

B. Uraian 

1. Ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan untuk memudahkan hidup 

manusia. 

2. Kegiatan yang dilakukan untuk membuat barang-barang yang kita pakai. 

3. Mempermudah atau meringankan pekerjaan manusia. 

4. Penumbuk padi, cangkul, jarum jahit. 

5. Traktor, mesin penggiling padi, alat penyampur bahan (mixer). 

 

 

Penskoran 

A  = jumlah benar x 10  = 100 

B = jumlah benar x 40 = 200 

 

Nilai = 
   

 
  =  

       

 
  = 100 
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LEMBAR PENGAYAAN 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan 3 kelemahan penggunaan teknologi produksi modern! 

2. Jelaskanlah perkembangan teknologi pangan di Indonesia mulai dari 

tradisional sampai modern! 

3. Jelaskanlah perkembangan teknologi sandang di Indonesia mulai dari 

tradisional sampe modern! 

4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan batik! 

5. Sebutkan 3 contoh alat teknologi produksi modern di Indonesia! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENGAYAAN 

 

1. Kelemahan teknologi produksi modern: membuat manusia malas berusaha, 

terkadang dapat merusak sumber daya alam, biaya yang dikeluarkan mahal. 

2. Perkembangan teknologi pangan dari tradisional sampai modern adalah dulu 

penggemburan tanah dilakukan dengan dicangkul atau dibajak. Mencangkul 

benar-benar menggunakan tenaga manusia sedangkan membajak sudah 

dibantu tenaga sapi atau kerbau. Para petani di masa kini, untuk 

menggemburkan tanah sudah dapat menggunakan alat bermesin. Alat ini 

disebut traktor. Dengan traktor kegiatan menggemburkan tanah dapat lebih 

ringan, mudah dan cepat. 

3. Perkembangan teknologi sandang dari tradisional sampai modern adalah dulu 

untuk memenuhi kebutuhan sandang, masyarakat masa lalu menggunakan alat 

tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana. Untuk 

bahan pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau 

daun tanaman. Tentu saja pekerjaan ini memerlukan tenaga yang cukup besar 

dan waktu yang lama. Produk yang dihasilkannya pun tidak banyak. 

Masyarakat masa kini sudah dapat memenuhi kebutuhan sandangnya dengan 

mudah. Alat-alat yang berteknologi modern sudah banyak ditemukan. Pabrik 

tekstil dengan mesin-mesin modern dapat menghasilkan kain dalam jumlah 

besar dan kualitas yang tinggi.  

4. Kain, canting, malam, pewarna alami 

5. Traktor, mesin penggiling gabah, mesin tenun, mesin jahit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran: 

Nilai Akhir = jumlah soal x 20 

  = 5  x  20 

  = 100 



276 
 

 

LEMBAR PERBAIKAN 

 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Apabila sekarang menghilangkan gabah menggunakan mesin penggiling 

gabah, maka zaman dulu menghilangkan gabah menggunakan …. 

2. Alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia disebut …. 

3. Canting merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pembuatan …. 

4. Benang terbuat dari …. 

5. Alat modern yang digunakan untuk mengaduk bahan adalah …. 

6. Kulit padi yang berwarna kuning disebut …. 

7. Pada masa kini memproduksi tenun dengan menggunakan …. 

8. Salah satu manfaat teknologi adalah …. 

9. Batik khas Jawa Tengah bersimbolkan buah …. 

10. Gerabah terbuat dari …. 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PERBAIKAN 

 

1. Lesung 

2. Teknologi 

3. Batik 

4. Kapas 

5. Mixer 

6. Gabah 

7. Mesin Tenun 

8. Memudahkan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan 

9. Buah Asam 

10. Tanah liat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran: 

Nilai Akhir = jumlah soal x 10 

  = 10  x  10 

  = 100 
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SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Model Kooperatif Tipe 

NHT (Suprijono, 2012: 92) dikombinasikan dengan Media Audiovisual 

(Djamarah, 2010: 136) adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-

6 siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan siswa dan memakai nomor 

yang diberikan oleh guru. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang 

ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan video yang diperlihatkan oleh guru. 

3. Siswa bersama anggota kelompoknya menyatukan pikiran dan 

mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4. Siswa yang memiliki nomor sama pada setiap kelompok maju ke depan 

untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

5. Siswa memberikan tanggapan dan pendapatnya di depan kelas. 

6. Siswa mengikuti diskusi dengan seksama dan memperhatikan hasil diskusi 

yang dijelaskan oleh guru. 

7. Siswa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

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

provinsi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi,  

komunikasi,  

 Teknologi 

komunikasi 

tradisional 

 Teknologi 

komunikasi 

1. Menjelaskan 

materi melalui 

powerpoint 

2. Menampilkan 

video menulis 

2.3.6 Menyebutkan 

macam-macam alat 

komunikasi 

2.3.7 Membedakan alat 

komunikasi 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

2 x 35 

menit 

BSE IPS 

SD Kelas 

4 

Standar 

Isi 

LAMPIRAN 12 
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dan 

transportasi 

serta  

pengalaman 

menggunakan

nya 

modern surat dan 

percakapan telepon 

3. Melakukan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

4. Memanggil salah 

satu nomor untuk 

menyampaikan 

hasil diskusi 

5. Menanggapi hasil 

diskusi 

6. Membuat 

kesimpulan dan 

refleksi 

7. Mengerjakan 

evaluasi 

tradisional dan alat 

komunikasi modern 

2.3.8 Mengemukakan 

manfaat alat 

komunikasi bagi 

kehidupan manusia 

2.3.9 Melakukan 

percakapan 

menggunakan telepon 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

2.3.6 Menyebutkan macam-macam alat komunikasi 

2.3.7 Membedakan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern 

2.3.8 Mengemukakan manfaat alat komunikasi bagi kehidupan manusia 

2.3.9 Melakukan percakapan dengan menggunakan telepon 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menyebutkan macam-macam 

alat komunikasi dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan video tentang alat komunikasi tradisional dan 

modern yang ditampilkan oleh guru siswa dapat membedakan alat 

komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern dengan benar. 

3. Melalui kegiatan kerja sama dengan kelompok, siswa dapat 

mengemukakan manfaat alat komunikasi bagi kehidupan manusia dengan 

benar. 

LAMPIRAN 13 
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4. Melalui kegiatan percobaan siswa dapat melakukan percakapan dengan 

menggunakan telepon dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan kreatif. 

 

E. MATERI AJAR 

1. Alat komunikasi tradisinal 

2. Alat komunikasi modern 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dan 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu: “Anak-anak siapa 

yang pernah mengirim surat kepada seseorang? Apakah tujuan kalian 

mengirim surat? Mengirim surat merupakan alat komunikasi langsung 

atau tidak langsung?”. 
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c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh 

siswa. 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan oleh 

guru. (eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa memperhatikan video tentang “Alat komunikasi tradisional 

dan modern” yang diputarkan oleh guru secara seksama. 

(eksplorasi) 

d. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab berdasarkan video yang 

ditayangkan oleh guru. (eksplorasi) 

e. Siswa mengelompokkan diri menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. (eksplorasi) 

f. Siswa memasang nomor kepala yang diberikan oleh guru. 

(eksplorasi) 

g. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

h. Siswa melakukan percakapan dengan menggunakan telepon 

bersama dengan kelompoknya. (elaborasi) 

i. Siswa dengan nomor yang ditunjuk menyampaikan hasil 

diskusinya di depan kelas. (konfirmasi) 

j. Siswa mengomentari dan menanggapi jawaban yang diberikan oleh 

temannya. (elaborasi) 

k. Siswa dibimbing oleh guru mengembangkan kegiatan diskusi 

menjadi lebih dalam dan guru memberikan penguatan atas diskusi 

yang telah dilaksanakan. (konfirmasi) 

l. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan kegiatan diskusi yang 

telah dilaksanakan. (konfirmasi) 

m. Kelompok diskusi yang memiliki jawaban paling baik akan 

diberikan penghargaan oleh guru (konfirmasi). 
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 Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa diarahkan guru membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

b. Siswa dibimbing guru memberikan refleksi dengan menanyakan apa 

yang dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dan kesan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan. 

e. Doa dan Salam Penutup. 

 

I. PENILAIAN 

Teknik penilaian  : tes tertulis dan non tes berupa lembar pengamatan sikap 

dan unjuk kerja 

Bentuk instrumen : pilihan ganda dan isian singkat 

Alat penilaian : lembar kerja siswa dan lembar soal 

Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 

 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

a. Powerpoint 

b. Video alat komunikasi tradisional dan modern 
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LAMPIRAN MATERI 

 

Pernahkah kalian menerima surat dari teman? Surat itu merupakan bentuk 

komunikasi tidak langsung kepada temanmu. Komunikasi adalah penerimaan 

pesan, baik langsung atau tidak langsung. Komunikasi langsung berupa 

menanyakan langsung tanpa alat. Contohnya, Rian bertanya tentang letak rumah 

sakit. Komunikasi tidak langsung menggunakan alat. Alat komunikasi mengalami 

perkembangan. Contohnya Anton menghubungi Ani melalui telepon. Alat 

komunikasi memudahkan manusia dalam berhubungan. 

Alat komunikasi mempercepat penyampaian pesan. Alat komunikasi dapat 

berupa elektronik dan media cetak. Teknologi komunikasi dapat mengatasi jarak 

dan waktu. Jarak yang jauh terasa dekat. Waktu yang dibutuhkan cepat. Alat 

komunikasi apa yang sering kamu gunakan? Alat komunikasi sekarang ini sangat 

banyak. Baik yang tradisional maupun modern. Contohnya, berupa surat, telepon, 

telegram, radio, dan sebagainya. Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya. 

Komunikasi Zaman Dulu (Tradisional) 

1. Kurir 

Selain kentongan, orang zaman dulu berkomunikasi dengan meng-

gunakan tenaga kurir. Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa 

pesan khusus. Pesan khusus itu bisa dalam bentuk surat atau lisan. Isinya 

biasanya adalah pesan rahasia antarkerajaan. Kurir harus melakukan 

penyamaran. Bila tertangkap musuh, nyawa kurir dipertaruhkan. Kurir adalah 

orang pilihan yang telah teruji keberanian dan kesetiaannya. 

2. Tali Pohon 

Cara ini digunakan pada zaman penjajahan. Seutas tali yang panjang 

dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lain. Tali itu menjadi alat 

komunikasi dari suatu tempat pengintaian ke perkampungan. Di ujung tali 

diberi kaleng atau alat-alat yang bila ditarik akan mengeluarkan bunyi-

bunyian. Bunyi-bunyian ini merupakan tanda bahaya. Bila musuh datang, 

pemantau menarik tali keras-keras sehingga penduduk desa dapat cepat 

bersembunyi ke tempat yang aman. 
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Komunikasi Saat Ini 

Pada dasarnya cara berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu 

komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung 

terjadi bila dua orang atau lebih berbincang-bincang dengan saling berhadapan 

muka. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung terjadi bila orang yang 

berkomunikasi menggunakan suatu alat perantara. Biasanya orangnya tidak 

berhadapan secara langsung. 

1. Surat 

Dengan selembar surat kita dapat menceritakan banyak hal. Kita 

dapat menceritakan pengalaman kita waktu berlibur di Bali. Kita dapat 

menceritakan kegembiraan kita kepada orang lain. 

 Surat pribadi 

Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang 

isinya menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya antara orang tua dan 

anaknya yang sedang merantau. 

 Surat dinas atau surat resmi 

Surat dinas dibuat oleh kantor pemerintahan dari tingkat 

terendah sampai pemerintahan pusat. 

 Surat niaga 

Surat niaga dibuat oleh para pelaku perdagangan. Isi surat 

adalah soal jual beli barang-barang. 

2. Telegram 

Telegram disebut juga surat kawat. Telegram ialah berita yang 

dikirim melalui telegraf. Kode-kode atau isyarat yang digunakan untuk 

mengirim pesan melalui telegraf disebut morse. Kamu dapat mengirim 

telegram di kantor telegram. Berita yang kamu tulis pada telegram itu, 

hendaknya singkat namun jelas. Sebab jika berita yang kamu tulis terlalu 

banyak, maka uang yang dikeluarkan untuk mengirim telegram juga 

banyak. 
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3. Telepon 

Dengan menekan nomor tujuan dalam waktu singkat kita dapat 

berkomunikasi dengan teman atau siapa saja baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri. Sistem pembicaraan melalui telepon ada yang disebut lokal 

dan ada juga interlokal. Lokal yaitu hubungan telepon di dalam kota atau 

daerah yang berdekatan. Interlokal adalah sambungan telepon dari kota 

yang satu ke kota yang lain. Semakin jauh jarak sambungan telepon 

semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kita harus 

hemat dalam menggunakan telepon. Bicaralah seperlunya saja supaya 

biaya telepon tidak terlalu mahal. 

4. Radio 

Di negara kita sudah ada banyak stasiun radio. Stasiun pemancar 

radio ada yang dikelola pemerintah dan ada yang dikelola swasta. Stasiun 

pemancar radio pemerintah bernama RRI (Radio Republik Indonesia). 

RRI berdiri pertama kali pada tanggal 11 September 1945. 

5. Televisi 

Kita dapat melihat berbagai peristiwa yang terjadi di tempat yang 

jauh dari tempat tinggal kita melalui televisi. Di negara kita, dulu hanya 

ada satu stasiun televisi, yaitu TVRI. Sekarang, kita dapat menyaksikan 

berbagai acara dari banyak stasiun televisi. 

Televisi merupakan sarana komunikasi yang sangat penting karena 

menjadi sarana informasi dan hiburan. Orang yang pertama kali membuat 

televisi adalah John Logie Baird pada tahun 1925. Jaringan penyiaran 

televisi Indonesia semakin beragam. Siaran televisi dilakukan oleh 

pemerintah dan swasta. Stasiun TV milik pemerintah adalah TVRI. 

Stasiun TV swasta, antara lain Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), 

Surya Citra Televisi (SCTV), dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). 
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6. Media Cetak 

Selain media elektronik ada pula media cetak. Seperti, koran, 

majalah, tabloid, dan buku. Koran tertua lahir di Cina tahun 400 Masehi. 

Nama Koran itu adalah “Cin Tie Kwan Po”. Koran berbahasa Indonesia 

pertama lahir di Semarang (Jawa Tengah) tahun 1860. Namanya 

“Slompret Melayu”. Contoh surat kabar seperti Kompas, Republika, dan 

sebagainya. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Hasil Screenshoot Media Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Kelompok:………………………… 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 

Petunjuk Pengerjaan! 

Kerjakan dengan berdiskusi bersama kelompokmu untuk menyelesaikan lembar 

kerja ini. Kerjakan secara bersama-sama dengan teliti! 

 

1. Lengkapilah tabel di bawah ini dan bedakan cara penggunaannya! 

Alat Komunikasi Langsung Alat Komunikasi Tidak Langsung 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

2. Sebutkan masing-masing 2 contoh alat komunikasi moderndan 

tradisional yang masih ada di daerahmu! 

3. Jelaskan manfaat penggunaan alat komunikasi bagi kehidupan manusia! 

4. Lakukanlah sebuah percakapan sederhana dengan menggunakan telepon 

bersama dengan kelompokmu! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Melengkapi tabel 

Alat Komunikasi Langsung Alat Komunikasi Tidak Langsung 

1. Telepon 1. Surat 

2. Handphone 2. Telegram 

3. Internet 3. Media Cetak 

 

Perbedaan penggunaannya yaitu: 

a. Alat komunikasi langsung apabila digunakan maka kita juga akan menerima 

respon balikan yang cepat. Alat komunikasi langsung juga lebih praktis. 

Dengan alat komunikasi langsung proses pengiriman pesannya tidak terlalu 

rumit. Namun pesan yang tersampaikan harus terbatas karena terdapat 

batasan yang tidak dapat dilanggar. 

b. Alat komunikasi tidak langsung membutuhkan waktu yang lama untuk 

mendapatkan balasan sehingga cenderung kurang praktis. Proses 

pengirimannya juga lama. Namun isi atau pesan yang akan disampaikan 

tidak terbatas. 

2. Tradisional : kentongan, kurir 

Modern  : telepon, internet 

3. Manfaat penggunaan alat komunikasi bagi manusia adalah memudahkan 

manusia untuk dapat menjalin komunikasi dengan orang lain sehingga 

memudahkan hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman penskoran: 

Skor maksimal = soal no 1 bernilai = 50 

      soal no 2 bernilai = 25 

      soal no 3 bernilai = 25 

Nilai   = 100 

 

Soal No. 4 dinilai dengan lembar hasil belajar 

psikomotor 



293 
 

 

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 7 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

Jenis 

Karakter 
Indikator Karakter Tampak Skor 

Tanggung 

Jawab 

a. Mengerjakan tugas individu di sekolah 

dengan baik. 

  

b. Menerima resiko terhadap setiap perbuatan 

yang dilakukan. 

 

c. Mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama. 

 

d. Mematuhi peraturan sekolah yang berlaku.  
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Percaya Diri 

a. Aktif mengemukakan pendapat.   

b. Aktif mengajukan pertanyaan.  

c. Percaya terhadap kemampuan diri.  

d. Berpenampilan tenang.  

Kreatif 

a. Menciptakan ide-ide baru di sekolah.   

b. Menghargai setiap karya yang berbeda.  

c. Membangun suasana belajar yang kreatif di 

antara siswa lainnya. 

 

d. Mengeksplorasi hal-hal baru.  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

 

 

Semarang, 7 Februari 2015 

 

Observer 

 

         

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 

(HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR) 

 

Mata Ajar : Alat Komunikasi Tradisional dan Modern 

Nama Proyek : Melakukan percakapan dengan menggunakan telepon 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Kelompok : ………………………………. 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No. Tahapan Deskriptor Tampak Skor 

1. 
Tahap Persiapan 

Menelepon 

a. Kesiapan telepon yang akan 

digunakan 

  

b. Mengangkat gagang telepon  

c. Menekan nomor tujuan  

d. Menunggu sambungan  

2 
Tahap Proses (Inti 

Menelepon) 

a. Memberikan salam   

b. Menyapa  



296 
 

 

c. Mengenalkan diri  

d. Menyampaikan maksud/ tujuan 

menelepon 

 

3 Tahap Akhir Menelepon 

a. Menanggapi respon   

b. Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar 

 

c. Menutup pembicaraan  

d. Meletakkan kembali gagang 

telepon 

 

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

(Sugiarto, 2013) 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 7 Februari 2015 

 

Observer 

 

         

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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KISI-KISI SOAL 

 

Jenis sekolah  : SD/ MI Jumlah soal   : 15 

Kelas/smt  : IV/ 2  Penyusun  : Dwi Restiyanti 

Kurikulum  : KTSP  

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Ranah Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.3 Mengenal 

Perkemban

gan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

 

 Alat 

komunikasi 

tradisional 

 Alat 

komunikasi 

modern 

2.3.6 Menyebutkan 

macam-macam 

alat 

komunikasi 

 

 

2.3.7 Membedakan 

alat 

komunikasi 

tradisional dan 

alat 

komunikasi 

modern 

2.3.8 

Mengemukaka

n manfaat alat 

komunikasi 

bagi kehidupan 

manusia 

2.3.9 Melakukan 

percakapan 

menggunakan 

telepon 

Tertulis Uraian  C1 Pilihan 

ganda: 

1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9 

Uraian: 1, 

2, 3 

Tertulis  Uraian  C2 Pilihan 

ganda: 

4, 6, 10 

Uraian: 5 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

 

 

Percobaa

n 

  

Uraian 

 

 

 

 

 

Unjuk 

Kerja 

 

C3 

 

 

 

 

 

C3 

Uraian: 4 
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SOAL EVALUASI 

 

A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda silang (x) 

pada jawaban yang benar! 

1. Pada tahun berapakah televisi pertama kali dipublikasikan? 

a. 1924    c. 1926 

b. 1925    d. 1927 

2. Mengirim surat dengan perangko dapat menggunakan jasa …. 

a. Pos Indonesia   c.  Telkom 

b. Pos dan Giro   d.  Dinas Perhubungan 

3. Telepon sebagai alat komunikasi ditemukan oleh …. 

a. Marconi    c.  John Logie Baird 

b. Alexander Graham Bell  d.  Samuel Morse 

4. Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah …. 

a. koran dan telepon   c.  buku dan bulletin 

b. Televisi dan majalah  d.  surat kabar dan radio 

5. Di bawah ini stasiun TV yang dikelola oleh pemerintah ialah …. 

a. TVRI    c.  Metro TV 

b. TPI    d.  RCTI 

6. Berikut ini yang tidak termasuk contoh media cetak adalah .... 

a. baliho    c. buku 

b. majalah    d. radio 

7. Perusahaan penyedia jasa layanan telpon adalah …. 

a. PT. Telkom   c. PT. PAL 

b. PT. Dirgantara Indonesia  d. PT. KAI 

8. Benda pos yang ditempel pada bagian depan surat disebut …. 

a. stiker   c. perangko 

b. amplop   d. telegram 

9. RRI berdiri pertama kali pada tanggal …. 

a. 11 September 1946  c. 11 Desember 1946 

b. 11 September 1945  d. 12 Desember 1945 

Nama : …………………………….. 

No. Urut : …………………………. 

Kelas : IV 
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10. Di bawah ini yang merupakan teknologi komunikasi masa lalu adalah …. 

a. telepon    c. televisi 

b. HP     d. kentongan 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Kode-kode atau isyarat yang digunakan untuk mengirim pesan melalui 

telegraf disebut …. 

2. Surat niaga dibuat oleh para pelaku perdagangan. Isi surat adalah soal jual 

beli barang-barang disebut surat …. 

3. Sistem pembicaraan melalui telepon ada yang disebut …. dan …. 

4. Apa manfaat alat komunikasi bagi manusia? 

5. Sebutkan 3 alat komunikasi tradisional! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B    6. D 

2. B    7. A 

3. C    8. C 

4. C    9. B 

5. A    10. D 

 

B. Essay 

1. Morse 

2. Surat Niaga 

3. Lokal dan interlokal 

4. Memudahkan manusia untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain 

sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan hidupnya 

5. Kentonga, Kurir, dan Tali pohon 

 

 

Penskoran 

A  = jumlah benar x 10  = 100 

B = jumlah benar x 40 = 200 

 

Nilai = 
   

 
  =  

       

 
  = 100 
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LEMBAR PENGAYAAN 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan perbedaan alat komunikasi langsung dan tidak langsung! 

2. Sebutkan 5 macam media cetak! 

3. Sebutkan bagian-bagian dari surat! 

4. Jelaskan kelemahan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari! 

5. Sebutkan masing-masing 3 alat komunikasi tradisional dan modern! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENGAYAAN 

 

1. Komunikasi langsung terjadi bila dua orang atau lebih berbincang-bincang 

dengan saling berhadapan muka. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung 

terjadi bila orang yang berkomunikasi menggunakan suatu alat perantara. 

Biasanya orangnya tidak berhadapan secara langsung. 

2. Koran, majalah, pamfleat, tabloid, spanduk. 

3. Tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda 

tangan, nama terang. 

4. Membuat manusia menjadi malas dan bahaya dari situs internet yang tidak 

baik. 

5. Alat komunikasi tradisional : kentongan, tali pohon, kurir 

Alat komunikasi modern  : surat, telepon, televisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran: 

Nilai Akhir = jumlah soal x 20 

  = 5  x  20 

  = 100 
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LEMBAR PERBAIKAN 

 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Fungsi kentongan adalah …. 

2. Majalah dan koran merupakan alat komunikasi modern yaitu …. 

3. Manfaat telepon adalah …. 

4. Telegram bisa juga disebut …. 

5. Alat untuk mengirimkan telegram disebut …. 

6. Orang yang menemukan telepon adalah …. 

7. Stasiun pemancar radio pemerintah disebut …. 

8. Surat dapat kita kirim ke tujuan yang jauh tempat tinggalnya melalui …. 

9. Surat yang dikirimkan oleh anak kepada orang tuanya disebut …. 

10. Sebutkan 2 contoh stasiun televisi swasta! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PERBAIKAN 

 

1. Sebagai peringatan tanda bahaya. 

2. Media cetak. 

3. Lebih praktis dalam berkomunikasi dengan orang lain jarak jauh. 

4. Surat kawat. 

5. Telegraf. 

6. Alexander Graham Bell. 

7. RRI. 

8. Kantor pos. 

9. Surat Pribadi. 

10. Indosiar dan SCTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran: 

Nilai Akhir = jumlah soal x 10 

  = 10  x  10 

  = 100 
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SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Model Kooperatif Tipe 

NHT (Suprijono, 2012: 92) dikombinasikan dengan Media Audiovisual 

(Djamarah, 2010: 136) adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-

6 siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan siswa dan memakai nomor 

yang diberikan oleh guru. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang 

ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan video yang diperlihatkan oleh guru. 

3. Siswa bersama anggota kelompoknya menyatukan pikiran dan 

mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4. Siswa yang memiliki nomor sama pada setiap kelompok maju ke depan 

untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

5. Siswa memberikan tanggapan dan pendapatnya di depan kelas. 

6. Siswa mengikuti diskusi dengan seksama dan memperhatikan hasil diskusi 

yang dijelaskan oleh guru. 

7. Siswa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

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

provinsi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Alat 

Belajar 
Teknik Bentuk 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi,  

komunikasi,  

dan 

 Transpotrasi 

darat 

 Transportasi 

laut 

 Transportasi 

udara 

1. Menjelaskan 

materi melalui 

powerpoint 

2. Menampilkan 

video transportasi 

modern dan 

2.3.10 Menyebutkan 

macam-macam alat 

transportasi 

2.3.11 Membedakan alat 

transportasi darat, 

laut, dan udara 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

2 x 35 

menit 

BSE IPS 

SD Kelas 

4 

Standar 

Isi 

LAMPIRAN 14 
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transportasi 

serta  

pengalaman 

menggunakan

nya 

tradisional 

3. Melakukan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

4. Memanggil salah 

satu nomor untuk 

menyampaikan 

hasil diskusi 

5. Menanggapi hasil 

diskusi 

6. Membuat 

kesimpulan dan 

refleksi 

7. Mengerjakan 

evaluasi 

2.3.12 Mengemukakan 

manfaat alat 

transportasi bagi 

kehidupan manusia 

2.3.13 Menciptakan 

pesawat kertas 

sederhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

2.3.10 Menyebutkan macam-macam alat transportasi 

2.3.11 Membedakan alat transportasi darat, laut, dan udara 

2.3.12 Mengemukakan manfaat alat transportasi bagi kehidupan manusia 

2.3.13 Menciptakan pesawat kertas sederhana 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menyebutkan macam-macam 

alat transportasi dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan video yang ditampilkan ole guru siswa dapat 

membedakan alat transportasi darat, laut, dan udara dengan benar. 

3. Melalui kegiatan kerja sama dengan kelompok, siswa dapat 

mengemukakan manfaat alat transportasi bagi kehidupan manusia dengan 

benar. 

4. Melalui kegiatan percobaan siswa dapat menciptakan pesawat kertas 

sederhana dengan tepat. 

LAMPIRAN 15 
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Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan kreatif. 

 

E. MATERI AJAR 

1. Alat transportasi darat 

2. Alat transportasi laut 

3. Alat transportasi udara 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

Model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dan 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa, yaitu: “Anak-anak siapa 

yang pernah naik kereta api? Kemanakah tujuan kalian? Apa alasan 

kalian menggunakan kereta api sebagai alat transportasi?” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh 

siswa. 
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 Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa memperhatikan video tentang “Macam-macam alat transportasi” 

yang diputarkan oleh guru secara seksama. (eksplorasi) 

d. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab tentang video yang baru saja 

ditayangkan oleh guru. (eksplorasi) 

e. Siswa mengelompokkan diri menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. (eksplorasi) 

f. Siswa memasang nomor kepala yang diberikan oleh guru. (eksplorasi) 

g. Siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi) 

h. Siswa melakukan percobaan sederhana yaitu membuat alat transportasi 

pesawat kertas sederhana. (elaborasi) 

i. Siswa dengan nomor yang ditunjuk menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. (konfirmasi) 

j. Siswa mengomentari dan menanggapi jawaban yang diberikan oleh 

temannya. (elaborasi) 

k. Siswa bersama guru mengembangkan kegiatan diskusi menjadi lebih 

dalam dan guru memberikan penguatan atas diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

l. Siswa bersama guru membuat kesimpulan kegiatan diskusi yang telah 

dilaksanakan. (konfirmasi) 

m. Kelompok diskusi yang memiliki jawaban paling baik akan diberikan 

penghargaan oleh guru (konfirmasi). 

 Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa diarahkan guru membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 
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b. Siswa dibimbing guru memberikan refleksi dengan menanyakan apa 

yang dirasakan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dan kesan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan. 

e. Doa dan Salam Penutup. 

 

I. PENILAIAN 

Teknik penilaian  : tes tertulis non tes berupa lembar pengamatan sikap dan 

produk 

Bentuk instrumen : pilihan ganda dan isian singkat 

Alat penilaian : lembar kerja siswa dan lembar soal 

Prosedur tes : tes proses dan tes akhir 

 

J. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

c. Powerpoint 

d. Video transportasi darat, laut, dan udara 
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 Sumber Belajar 

Sadiman, Irawan Sadad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 

SD/MI Kelas IV. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional 

 

Hisnu, Tantya, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI Kelas 

4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

 

Semarang, 11 Februari 2015 

 

 

Kolaborator                     Guru Kelas 

        

 

Rahayu Widayati, S.Pd.    Dwi Restiyanti 

NIP -       NIM 1401411225 

 

Mengetahui 

Kepala SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

 

 

Drs. Suty Hardjono, M.Pd. 

NIP 19550606 197701 1 004 
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LAMPIRAN MATERI 

 

Transportasi adalah sarana perhubungan. Sarana ini mempermudah untuk 

sampai ke tempat tujuan. Baik mengangkut orang maupun barang. Perkembangan 

sarana transportasi mengalami kemajuan. Dahulu daya angkut terbatas. Selain itu, 

kecepatannya juga sangat terbatas. Akan tetapi, sekarang mengalami peningkatan 

dan perubahan. Negara kita negara kepulauan. Pulau-pulaunya disatukan dengan 

laut. Hal ini membutuhkan suatu transportasi. Baik transportasi darat, laut, dan 

udara. Berdasarkan jenisnya ada transportasi darat, laut, dan udara. 

1. Transportasi Darat 

Sarana angkutan melalui jalan darat disebut transportasi darat. 

Angkutan darat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bermesin dan tidak 

bermesin. Angkutan tidak bermesin bersifat tradisional. Berlangsung sejak 

dahulu. Misalnya, sepeda, becak, delman, gerobak, dan sebagainya. 

Transportasi yang tidak menggunakan mesin umumnya menggunakan hewan. 

Hewan-hewan itu biasanya hewan besar, seperti kuda, sapi, unta dan 

sebagainya. 

Angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern. Harganya 

lebih mahal. Daya angkut lebih cepat. Contohnya, sepeda motor, mobil, bus, 

kereta api, dan sebagainya. Kereta api merupakan angkutan darat. Kereta 

dapat mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar. Kereta api 

pertama dibuat di Inggris oleh Stephenson tahun 1825. Perusahaan kereta api 

di Indonesia didirikan tahun 1878. Industri kereta api Indonesia (INKA) di 

Madiun (Jawa Timur). 

Kereta api mengalami kemajuan teknologi. Jenis kereta api ada dua, 

yaitu kereta api listrik dan kereta api batu bara. Kereta api tidak dapat berhenti 

di sembarang tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Tempat 

dan sarana umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang disebut 

stasiun kereta api. 
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2. Transportasi Laut 

Transportasi laut ada yang bermesin dan tidak bermesin. Contoh tidak 

bermesin, seperti perahu dayung, kapal layar, dan sebagainya. Adapun yang 

bermesin adalah kapal laut. Kapal laut ada yang berukuran besar dan kecil. 

Kapal yang besar dapat mengangkut bus, truk, dan sebagainya. Perakitan 

kapal di dalam negeri, yaitu PT PAL di Surabaya (Jawa Timur). Adapun PT 

Pelni merupakan perusahaan pemerintah yang mengelola transportasi laut. 

Menurut fungsinya, ada bermacam-macam jenis kapal. Mari kita lihat 

satu per satu. 

1. Kapal barang 

Jenis kapal khusus untuk mengangkut barang-barang. Biasanya dipakai 

untuk mengangkut mobil, beras, kontainer, dan sebagainya. 

2. Kapal penumpang 

Kapal yang khusus mengangkut orang. Yang termasuk kapal penumpang 

adalah kapal ferry. 

3. Kapal tanker 

Kapal tanker adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut 

minyak, gas, pelumas, solar, bensin. 

4. Kapal perang 

Kapal perang adalah kapal yang khusus digunakan oleh angkatan laut 

untuk berperang. Kapal jenis ini dilengkapi dengan senjata-senjata dan 

meriam. Bahkan ada kapal yang dapat dipakai untuk mengangkut pesawat. 

Kapal ini namanya kapal induk. 

5. Kapal tunda 

Kapal tunda adalah kapal yang digunakan untuk memandu kapal-kapal 

besar waktu masuk ke pelabuhan atau keluar pelabuhan. 

6. Kapal ikan 

Kapal ikan adalah kapal yang digunakan para nelayan khusus untuk 

menangkap ikan. 
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7. Kapal riset 

Kapal riset adalah kapal yang digunakan oleh para ahli atau peneliti untuk 

meneliti kehidupan laut. 

Untuk mendukung lancarnya perjalanan laut diperlukan dermaga-

dermaga atau pelabuhan untuk berlabuh kapal. Ada banyak pelabuhan di 

Indonesia. Misalnya, Pelabuhan Tanjungpriok (Jakarta), Tanjungperak 

(Surabaya), Tanjungemas (Semarang), dan Belawan (Medan). 

 

3. Transportasi Udara 

Pelabuhan udara (bandara) terdapat di kota-kota besar. Transportasi 

udara di Indonesia telah berkembang. Perkembangannya itu ke arah kemajuan. 

Angkutan udara lebih mahal dibandingkan angkutan lainnya. Waktu tempuh 

angkutan udara lebih cepat. Angkutan udara di Indonesia ditangani oleh 

Departemen Perhubungan RI. Penerbangan yang diusahakan pemerintah, yaitu 

Garuda Indonesia. Adapun penerbangan swasta adalah Mandala, Batavia, 

Lion, dan sebagainya. Industri pesawat terbang Indonesia terdapat di Bandung 

(Jawa Barat). Selain pesawat alat transportasi udara lainnya adalah helikopter. 

Helikopter daya angkutnya lebih kecil. Helikopter dapat menjangkau daerah 

terpencil yang sulit ditempuh jalan darat. Oleh karena itu, adanya angkutan 

udara dapat mempermudah komunikasi dalam kehidupan manusia. 

Balon udara pertama kali dibuat pada tahun 1783. Nama pembuatnya 

adalah Montgolfier. Balon udara ini dapat terbang karena diberi udara panas. 

Udara panas itu berasal dari hidrogen yang dibakar. Kalau pemanas 

dinyalakan, balon akan naik. Kalau udara di dalam balon menjadi dingin, 

balon akan turun. Sekarang gas hidrogen tidak dipakai lagi untuk 

menerbangkan balon karena mudah terbakar. Sebagai gantinya, orang 

sekarang memakai gas helium yang tidak mudah terbakar. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Hasil Screenshoot Media Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok:…………………………. 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 

Petunjuk Pengerjaan! 

Kerjakan dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Deskripsikan dan jelaskan 

manfaat dari alat transportasi di bawah ini! Kemmudian buatlah pesawat kertas 

sederhana! 

No. Transportasi Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Kapal merupakan alat transportasi laut. Kapal dikemudikan oleh seorang 

nahkoda dibantu awak kapal. Tempat pemberhentian disebut dengan 

pelabuhan. Kapal dapat mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah 

yang besar. Pergerakannya cepat dalam menempuh tujuan. 

2. Sepeda merupakan alat transportasi darat yang tidak bermesin. Sepeda 

bergerak jika kita mengayuh pedalnya. Sepeda hanya mampu menampung 2 

orang untuk dapat berpindahdari tempat satu ke tempat yang lain. 

Pergerakannya lambat untuk menempuh suatu tujuan. 

3. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara. Pesawat terbang 

dikemudikan oleh seorang pilot. Tempat pemberhentian pesawat disebut 

Bandar udara. Pesawat dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang 

banyak. Pergerakannya sangat cepat dalam menempuh suatu tujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman penskoran: 

Skor maksimal = (jumlah soal benar x 30) + 10 

   = (3 x 30) + 10 

Nilai   = 100 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

Siklus III 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 11 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

Jenis 

Karakter 
Indikator Karakter Tampak Skor 

Tanggung 

Jawab 

a. Mengerjakan tugas individu di sekolah 

dengan baik. 

  

b. Menerima resiko terhadap setiap perbuatan 

yang dilakukan. 

 

c. Mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama. 

 

d. Mematuhi peraturan sekolah yang berlaku.  

Percaya Diri a. Aktif mengemukakan pendapat.   
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b. Aktif mengajukan pertanyaan.  

c. Percaya terhadap kemampuan diri.  

d. Berpenampilan tenang.  

Kreatif 

a. Menciptakan ide-ide baru di sekolah.   

b. Menghargai setiap karya yang berbeda.  

c. Membangun suasana belajar yang kreatif di 

antara siswa lainnya. 

 

d. Mengeksplorasi hal-hal baru.  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

 

 

 

Semarang, 11 Februari 2015 

 

Observer 

 

         

Yuni Erma Safitri 

NIM 14014111226 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK 

(HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR) 

Siklus III 

 

Mata Ajar : Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara 

Nama Proyek : Pembuatan Pesawat Kertas Sederhana 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Kelompok : ………………………………. 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskritor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No. Tahapan Deskriptor Tampak Skor 

1. 
Tahap Persiapan Alat 

dan Bahan 

a. Kesiapan Alat   

b. Kesiapan Bahan  

c. Kesesuaian alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

 

d. Keterampilan menggunakan alat 

dan bahan 
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2 
Tahap Proses 

Pembuatan 

a. Ketepatan Ukuran/ Proporsi   

b. Teknik Pembuatan  

c. K3 (keselamatan kerja, 

keamanan, dan kebersihan) 

 

d. Keharmonisan bentuk dan 

warna 

 

3 
Tahap Akhir (Hasil 

Produk) 

a. Kerapian   

b. Inovasi  

c. Detail Konstruksi  

d. Kesesuaian Tema  

Jumlah skor yang diperoleh  

Kategori  

 

(Sugiarto, 2013) 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 11 Februari 2015 

 

 

Observer 

         

 

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Jenis sekolah  : SD/ MI Jumlah soal   : 15 

Kelas/smt  : IV/ 2  Penyusun  : Dwi Restiyanti 

Kurikulum  : KTSP  

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Ranah Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.3 Mengenal 

Perkemban

gan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

 

 Alat 

komunikasi 

tradisional 

 Alat 

komunikasi 

modern 

2.3.10 

Menyebutkan 

macam-

macam alat 

transportasi 

2.3.11 

Membedakan 

alat 

transportasi 

darat, laut, 

dan udara 

 

2.3.12 Menjelaskan 

manfaat alat 

transportasi 

bagi 

kehidupan 

manusia 

2.3.13 

Menciptakan 

pesawat 

kertas 

sederhana 

Tertulis Uraian  C1 Pilihan 

ganda: 

2, 7, 8, 9 

Uraian: 1, 

1, 3 

Tertulis  Uraian  C2 Pilihan 

ganda: 

1, 3, 4, 5, 

6, 10 

Uraian: 4, 

5 

Tertulis  

 

 

 

 

 

 

Percobaa

n 

  

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Produk 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C5 

Uraian: 2 

 

 

 

 

 



324 
 

 

 

SOAL EVALUASI 

 

A. Kerjakan soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada 

jawaban yang benar! 

1. Pesawat terbang termasuk alat transportasi udara yang menggunakan …. 

a. teknologi sederhana  c. teknologi modern 

b. perakitan khusus   d. bahan ringan 

2. Kereta api dikemudikan oleh …. 

a. nahkoda    c. pilot 

b. masinis    d. supir 

3. Di bawah ini angkutan darat bermesin adalah .... 

a. dokar    c. mobil 

b. becak    d. helicak 

4. Berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah .... 

a. sepeda    c. truk 

b. balon udara   d. perahu 

5. Menurut fungsinya, ada bermacam-macam jenis kapal. Kapal yang 

berfungsi mengangkut minyak adalah .... 

a. kapal ferry    c. kapal barang 

b. kapal tanker   d. kapal tunda 

6. Alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah .... 

a. kapal tanker   c. kapal ferry 

b. kapal selam   d. kapal layar 

7. Kapal dikemudikan oleh seorang …. 

a. masinis    c. sopir 

b. nahkoda    d. pilot 

8. Tempat berhentinya pesawat terbang disebut …. 

a. Bandara    c. stasiun 

b. terminal    d. halte 

 

Nama : …………………………….. 

No. Urut : …………………………. 

Kelas : IV 
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9. Perusahaan jasa penerbangan milik pemerintah adalah …. 

a. Airasia Airlines   c. Lion Air 

b. Garuda Indonesia Airlines d. Batavia Airlines 

10. Berikut ini yang tidak termasuk alat transportasi zaman dulu adalah …. 

a. andong     c. gerobak 

b. bendi     d. mobil 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan transportasi? 

2. Jelaskan manfaat transportasi bagi kehidupan manusia! 

3. Apakah yang dimaksud dengan kapal perang? 

4. Jelaskan 3 sifat alat transportasi tradisional! 

5. Jelaskan 3 sifat alat transportasi modern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan ganda 

1. C    6. D 

2. B    7. B 

3. C    8. A 

4. D    9. B 

5. A    10. D 

 

B. Uraian 

1. Transportasi adalah sarana perhubungan untuk sampai ke tempat tujuan, 

baik mengangkut orang maupun barang. 

2. Memudahkan manusia untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat 

yang lain. 

3. Kapal perang adalah kapal yang khusus digunakan oleh angkatan laut 

untuk berperang. Kapal jenis ini dilengkapi dengan senjata-senjata dan 

meriam. 

4. Sifat-sifat alat transportasi tradisional: lambat pergerakannya, tidak cukup 

untuk orang banyak, belum menggunakan mesian 

5. Sifat-sifat alat transportasi modern: cepat pergerakannya, cukup untuk 

mengangkut orang banyak, menggunakan mesin. 

 

 

Penskoran 

A  = jumlah benar x 10  = 100 

B = jumlah benar x 40 = 200 

 

Nilai = 
   

 
  =  

       

 
  = 100 
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LEMBAR PENGAYAAN 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Mengapa kereta api tidak boleh menaikturunkan penumpang secara 

sembarangan? 

2. Sebutkan 3 kelemahan menggunakan alat transportasi modern! 

3. Jelaskan perbedaan kapal tanker dan kapal penumpang! 

4. Sebutkan 4 perusahaan penerbangan swasta di Indonesia! 

5. Mengapa gas hidrogen tidak lagi digunakan sebagai bahan bakar balon udara? 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENGAYAAN 

 

1. Karena kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang berkecepatan 

tinggi sehingga akan membahayakan penumpang jika menaikturunkan 

penumpang sembarangan. 

2. Menyebabkan polusi udara, menyebabkan pencemaran lingkungan/ tidak 

ramah lingkungan, rawan terjadi kecelakaan. 

3. Kapal penumpang adalah kapal yang khusus mengangkut orang. Kapal tanker 

adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut minyak, gas, 

pelumas, solar, bensin. 

4. Lion Air, Mandala Air, Asia Air, Batavia Air. 

5. Karena gas hidrogen mudah terbakar sehingga harus digantikan oleh gas 

helium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran: 

Nilai Akhir = jumlah soal x 20 

  = 5  x  20 

  = 100 
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LEMBAR PERBAIKAN 

 

Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan benar! 

1. Alat transportasi dayung dan perahu menggunakan …. agar dapat bergerak. 

2. Pesawat terbang dikemudikan oleh …. 

3. Manusia menjelajah ke luar angkasa menggunakan …. 

4. Contoh alat transportasi darat tak bermesin adalah …. 

5. Alat transportasi udara yang digunakan untuk menempuh jarak terpencil 

adalah…. 

6. Tempat persinggahan bus disebut …. 

7. Manfaat alat transportasi modern adalah …. 

8. Industri Kereta Api Indonesia terletak di …. 

9. Perusahaan pemerintah yang mengelola transportasi adalah …. 

10. Sebutkan 3 sifat transportasi modern! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PERBAIKAN 

 

1. Tenaga manusia 

2. Pilot 

3. Pesawat luar angkasa 

4. Sepeda 

5. Helikopter 

6. Halte 

7. Mempermudah manusia berpindah tempat 

8. Madiun 

9. PT Pelni 

10. Lebih cepat, dapat menampung banyak orang, lebih praktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penskoran: 

Nilai Akhir = jumlah soal x 10 

  = 10  x  10 

  = 100 
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SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Model Kooperatif Tipe 

NHT (Suprijono, 2012: 92) dikombinasikan dengan Media Audiovisual 

(Djamarah, 2010: 136) adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-

6 siswa yang terdiri atas berbagai kemampuan siswa dan memakai nomor 

yang diberikan oleh guru. Siswa memperhatikan slide powerpoint yang 

ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan video yang diperlihatkan oleh guru. 

3. Siswa bersama anggota kelompoknya menyatukan pikiran dan 

mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4. Siswa yang memiliki nomor sama pada setiap kelompok maju ke depan 

untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

5. Siswa memberikan tanggapan dan pendapatnya di depan kelas. 

6. Siswa mengikuti diskusi dengan seksama dan memperhatikan hasil diskusi 

yang dijelaskan oleh guru. 

7. Siswa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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REKAPITULASI DATA PENGAMATAN 

KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Nama Guru  : DWI RESTIYANTI 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. 

Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pelajaran dan 

melaksanakan 

apersepsi 

a. Memberikan motivasi 

untuk belajar 
√ 

3 
b. Melaksanakan apersepsi √ 

c. Mendorong siswa untuk 

bekerja secara individu 

dan kelompok 
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d. Menginformasikan yang 

aktif dalam pembelajaran 

akan mendapatkan 

penghargaan 

√ 

2. 

Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok dan 

setiap siswa 

mendapat nomor 

kepala 

a. Mengenalkan teknik 

pembelajaran model 

kooperatif tipe NHT 

√ 

3 

b. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan menerapkan 

model kooperatif tipe 

NHT 

√ 

c. Menentukan 

pembentukan kelompok 

secara heterogen 

√ 

d. Membentuk kelompok 

secara kondusif 
 

3. 

Menjelaskan 

materi suatu bab 

dengan 

mengkaitkan 

situasi nyata di 

lingkungan sekitar 

a. Menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

√ 

4 

b. Penggunaan balikan √ 

c. Menggunakan kalimat 

dengan baik, benar, dan 

jelas 

√ 

d. Pemberian tekanan pada 

penyampaian inti materi 
√ 

4. 

Guru 

menggunakan slide 

powerpoint dalam 

menyampaikan 

a. Tampilan slide 

powerpoint terlihat jelas 

di seluruh penjuru kelas 

√ 
3 

b. Materi sesuai dengan topik √ 
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materi 

pembelajaran 

dan indikator yang akan 

dicapai 

c. Materi dikemas secara 

menarik oleh guru 
√ 

d. Materi dapat 

menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa 

 

5. 

Memberikan suatu 

permasalahan 

kepada siswa dan 

membimbing 

siswa belajar 

mandiri 

a. Mengadakan pendekatan 

secara pribadi 
 

2 

b. Membimbing siswa yang 

lambat belajar 
 

c. Memberikan 

permasalahan kepada 

siswa berkaiatan dengan 

materi 

√ 

d. Membimbing siswa untuk 

belajar mandiri 
√ 

6. 

Melakukan tanya 

jawab dengan 

media video 

a. Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas dan 

singkat 

√ 

3 

b. Memusatkan perhatian 

siswa dengan media video 
√ 

c. Memberikan pertanyaan 

secara klasikal berbantu 

media video 

√ 

d. Memberikan waktu 

berpikir dan menjawab 

pertanyaan 

 

7. 
Membimbing 

siswa belajar 

a. Membimbing siswa belajar 

secara berkelompok sesuai 
√ 3 
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secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok dan 

saling bertukar 

pendapat 

dengan topik/ materi 

b. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi 

√ 

c. Menganalisis pendapat 

siswa 
 

d. Menutup kegiatan 

berdiskusi 
√ 

8. 

Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

terhadap hasil 

kerjanya dan 

melakukan refleksi 

a. Memberikan reward  

kepada siswa 
√ 

2 

b. Memberikan penguatan 

verbal maupun non verbal 

atas hasil kerja siswa 

√ 

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan 

perasaannya selama 

pembelajaran 

 

d. Memberikan penguatan 

positif kepada siswa 
 

9. 

Menutup pelajaran 

dengan 

memberikan 

kesimpulan 

a. Meninjau kembali materi 

yang telah dipelajari 
 

2 

b. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 
 

c. Memberikan tindak lanjut 

berupa pengayaan dan 

perbaikan 

√ 

d. Memberikan motivasi dan 

arahan agar selalu belajar 
√ 
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di rumah 

Jumlah skor yang diperoleh 25 

Kategori Baik 

(B) 

 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

19 ≤ skor < 28 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

 

Observer 

 

 

Rahayu Widayati, S.Pd. 

NIP - 
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REKAPITULASI DATA PENGAMATAN 

KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Nama Guru  : DWI RESTIYANTI 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 7 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. 

Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pelajaran dan 

melaksanakan 

apersepsi 

a. Memberikan motivasi 

untuk belajar 
√ 

4 
b. Melaksanakan apersepsi √ 

c. Mendorong siswa untuk 

bekerja secara individu 

dan kelompok 

√ 

LAMPIRAN 17 
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d. Menginformasikan yang 

aktif dalam pembelajaran 

akan mendapatkan 

penghargaan 

√ 

2. 

Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok dan 

setiap siswa 

mendapat nomor 

kepala 

a. Mengenalkan teknik 

pembelajaran model 

kooperatif tipe NHT 

√ 

4 

b. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan menerapkan 

model kooperatif tipe 

NHT 

√ 

c. Menentukan 

pembentukan kelompok 

secara heterogen 

√ 

d. Membentuk kelompok 

secara kondusif 
√ 

3. 

Menjelaskan 

materi suatu bab 

dengan 

mengkaitkan 

situasi nyata di 

lingkungan sekitar 

a. Menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

√ 

4 

b. Penggunaan balikan √ 

c. Menggunakan kalimat 

dengan baik, benar, dan 

jelas 

√ 

d. Pemberian tekanan pada 

penyampaian inti materi 
√ 

4. 

Guru 

menggunakan slide 

powerpoint dalam 

menyampaikan 

a. Tampilan slide powerpoint 

terlihat jelas di seluruh 

penjuru kelas 

√ 
3 

b. Materi sesuai dengan √ 
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materi 

pembelajaran 

topik dan indikator yang 

akan dicapai 

c. Materi dikemas secara 

menarik oleh guru 
√ 

d. Materi dapat 

menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa 

 

5. 

Memberikan suatu 

permasalahan 

kepada siswa dan 

membimbing 

siswa belajar 

mandiri 

a. Mengadakan pendekatan 

secara pribadi 
√ 

3 

b. Membimbing siswa yang 

lambat belajar 
 

c. Memberikan 

permasalahan kepada 

siswa berkaiatan dengan 

materi 

√ 

d. Membimbing siswa untuk 

belajar mandiri 
√ 

6. 

Melakukan tanya 

jawab dengan 

media video 

a. Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

√ 

4 

b. Memusatkan perhatian 

siswa dengan media video 
√ 

c. Memberikan pertanyaan 

secara klasikal berbantu 

media video 

√ 

d. Memberikan waktu 

berpikir dan menjawab 

pertanyaan 

√ 

7. 
Membimbing 

siswa belajar 

a. Membimbing siswa belajar 

secara berkelompok sesuai 
√ 3 
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secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok dan 

saling bertukar 

pendapat 

dengan topik/ materi 

b. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi 

√ 

c. Menganalisis pendapat 

siswa 
 

d. Menutup kegiatan 

berdiskusi 
√ 

8. 

Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

terhadap hasil 

kerjanya dan 

melakukan refleksi 

a. Memberikan reward  

kepada siswa 
√ 

3 

b. Memberikan penguatan 

verbal maupun non verbal 

atas hasil kerja siswa 

√ 

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan 

perasaannya selama 

pembelajaran 

√ 

d. Memberikan penguatan 

positif kepada siswa 
 

9. 

Menutup pelajaran 

dengan 

memberikan 

kesimpulan 

a. Meninjau kembali materi 

yang telah dipelajari 
 

3 

b. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 
√ 

c. Memberikan tindak lanjut 

berupa pengayaan dan 

perbaikan 

√ 

d. Memberikan motivasi dan 

arahan agar selalu belajar 
√ 
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di rumah 

Jumlah skor yang diperoleh 31 

Kategori Sangat 

Baik 

(A) 

 

 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

19 ≤ skor < 28 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, 7 Februari 2015 
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REKAPITULASI DATA PENGAMATAN 

KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Nama Guru  : DWI RESTIYANTI 

Kelas   : IV 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 11 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda checklist (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

4. Berilah skor untuk masing-masing deskriptor pada setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

Skor Penjelasan 

0 Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak 

1 Jika ada satu deskriptor yang tampak 

2 Jika ada dua deskriptor yang tampak 

3 Jika ada tiga deskriptor yang tampak 

4 Jika ada empat deskriptor yang tampak 

(Rusman 2014: 98) 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. 

Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pelajaran dan 

melaksanakan 

a. Memberikan motivasi 

untuk belajar 
√ 

4 b. Melaksanakan apersepsi √ 

c. Mendorong siswa untuk 

bekerja secara individu 
√ 
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apersepsi dan kelompok 

d. Menginformasikan yang 

aktif dalam pembelajaran 

akan mendapatkan 

penghargaan 

√ 

2. 

Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok dan 

setiap siswa 

mendapat nomor 

kepala 

a. Mengenalkan teknik 

pembelajaran model 

kooperatif tipe NHT 

√ 

4 

b. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan menerapkan 

model kooperatif tipe 

NHT 

√ 

c. Menentukan 

pembentukan kelompok 

secara heterogen 

√ 

d. Membentuk kelompok 

secara kondusif 
√ 

3. 

Menjelaskan 

materi suatu bab 

dengan 

mengkaitkan 

situasi nyata di 

lingkungan sekitar 

a. Menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

√ 

4 

b. Penggunaan balikan √ 

c. Menggunakan kalimat 

dengan baik, benar, dan 

jelas 

√ 

d. Pemberian tekanan pada 

penyampaian inti materi 
√ 

4. 

Guru 

menggunakan slide 

powerpoint dalam 

a. Tampilan slide powerpoint 

terlihat jelas di seluruh 

penjuru kelas 

√ 4 
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menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

b. Materi sesuai dengan 

topik dan indikator yang 

akan dicapai 

√ 

c. Materi dikemas secara 

menarik oleh guru 
√ 

d. Materi dapat 

menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa 

√ 

5. 

Memberikan suatu 

permasalahan 

kepada siswa dan 

membimbing 

siswa belajar 

mandiri 

a. Mengadakan pendekatan 

secara pribadi 
√ 

3 

b. Membimbing siswa yang 

lambat belajar 
 

c. Memberikan 

permasalahan kepada 

siswa berkaiatan dengan 

materi 

√ 

d. Membimbing siswa untuk 

belajar mandiri 
√ 

6. 

Melakukan tanya 

jawab dengan 

media video 

a. Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

√ 

4 

b. Memusatkan perhatian 

siswa dengan media video 
√ 

c. Memberikan pertanyaan 

secara klasikal berbantu 

media video 

√ 

d. Memberikan waktu 

berpikir dan menjawab 

pertanyaan 

√ 

7. Membimbing a. Membimbing siswa belajar √ 4 
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siswa belajar 

secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok dan 

saling bertukar 

pendapat 

secara berkelompok sesuai 

dengan topik/ materi 

b. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi 

√ 

c. Menganalisis pendapat 

siswa 
√ 

d. Menutup kegiatan 

berdiskusi 
√ 

8. 

Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

terhadap hasil 

kerjanya dan 

melakukan refleksi 

a. Memberikan reward 

kepada siswa 
√ 

4 

b. Memberikan penguatan 

verbal maupun non verbal 

atas hasil kerja siswa 

√ 

c. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan 

perasaannya selama 

pembelajaran 

√ 

d. Memberikan penguatan 

positif kepada siswa 
√ 

9. 

Menutup pelajaran 

dengan 

memberikan 

kesimpulan 

a. Meninjau kembali materi 

yang telah dipelajari 
√ 

4 

b. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 
√ 

c. Memberikan tindak lanjut 

berupa pengayaan dan 

perbaikan 

√ 

d. Memberikan motivasi dan √ 
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arahan agar selalu belajar 

di rumah 

Jumlah skor yang diperoleh 35 

Kategori Sangat 

Baik 

(A) 

 

 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

19 ≤ skor < 28 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

 

Semarang, 11 Februari 2015 

 

Observer 

 

 

Rahayu Widayati, S.Pd. 

NIP - 
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REKAPITULASI DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1   2 3 4 5 6 7 

1 Nita Oktasoviani 3 3 2 2 3 3 2 18 2,57 

2 Aditya Dwibahtera 3 3 2 2 3 3 2 18 2,57 

3 Muhammad Iqbal 3 2 2 2 3 3 2 17 2,42 

4 Abdul Rozak 4 3 2 2 3 3 3 20 2,85 

5 Afif Pratama 3 3 2 2 3 3 2 18 2,57 

6 Ahmad Syihabuddin 2 3 2 2 3 2 3 17 2,42 

7 Amelia Saputri 3 3 3 2 3 3 3 20 2,85 

8 Andhika Bayu Pradita 3 3 2 2 3 3 3 19 2.71 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71 

10 Annisa Hakiqi 4 3 3 3 3 3 3 22 3,14 

11 Ardelia Fatika Prastuti 3 3 2 3 2 3 2 18 2,57 

12 Ashma' Afifah 3 3 3 2 3 3 3 20 2,85 
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13 Devano Bintang Saputra 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 3 2 3 2 3 3 2 18 2,57 

15 Fandi Zainuri 4 3 2 3 3 3 2 20 2,85 

16 Fence Alexander Adi 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

17 Ilham Nur 3 3 3 2 3 3 3 20 2,85 

18 Irfiani Ananta Dewi 3 3 3 3 3 3 2 20 2,85 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 3 2 2 3 3 2 18 2,57 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 3 2 2 3 3 2 18 2,57 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 3 3 2 3 3 3 2 19 2,71 

23 Purnomo Saputro 3 3 2 2 3 2 3 18 2,57 

24 Shafira Kusuma Agusty 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71 

25 Wawar Agung Pratama 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71 

26 Yusron Sidqi 2 3 2 2 3 3 2 17 2,42 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
3 3 3 2 3 3 2 19 2,71 

28 Puput Novianti 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

29 Muhammad Nauval Faqih 2 3 2 2 3 3 3 18 2,57 

Jumlah skor 87 85 68 67 86 85 74 551 72,89 
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Jumlah nilai rata-rata 3 2,93 2,34 2,31 2,96 2,93 2,55 19 2,71 

Kategori Baik (Tuntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Semarang, 5 Februari 2015 

Observer     

  

 

 

 

Yuni Erma Safitri   

NIM 1401411226 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori Ketuntasan 

22 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 22 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) Tidak tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak tuntas 



350 
 

 

 

 

REKAPITULASI DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1   2 3 4 5 6 7 

1 Nita Oktasoviani 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71 

2 Aditya Dwibahtera 3 3 2 2 3 3 3 20 2,85 

3 Muhammad Iqbal 3 2 2 3 3 3 2 18 2,57 

4 Abdul Rozak 4 3 3 2 3 3 3 21 3 

5 Afif Pratama 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

6 Ahmad Syihabuddin 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71 

7 Amelia Saputri 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

8 Andhika Bayu Pradita 3 3 3 2 3 3 3 20 2.85 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

10 Annisa Hakiqi 4 3 4 3 3 3 4 24 3,42 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 3 2 3 3 3 3 21 3 

12 Ashma' Afifah 3 3 3 3 3 3 3 21 3 
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13 Devano Bintang Saputra 4 3 3 3 3 3 3 22 3,14 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 3 3 3 2 3 3 2 19 2,71 

15 Fandi Zainuri 4 3 3 3 3 3 3 22 3,14 

16 Fence Alexander Adi 3 2 3 3 3 2 2 18 2,57 

17 Ilham Nur 3 3 2 2 3 2 3 18 2,57 

18 Irfiani Ananta Dewi 4 3 3 3 3 3 4 22 3,14 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 3 3 2 3 3 2 19 2,71 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 3 3 3 3 3 4 23 3,28 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

23 Purnomo Saputro 3 3 3 2 3 3 3 20 2,85 

24 Shafira Kusuma Agusty 4 3 2 2 3 3 3 20 2,85 

25 Wawar Agung Pratama 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

26 Yusron Sidqi 2 3 2 3 3 3 3 19 2,71 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
3 3 3 2 3 3 3 20 2,85 

28 Puput Novianti 4 3 3 3 3 3 3 22 3,14 

29 Muhammad Nauval Faqih 3 3 3 2 3 3 3 20 2,85 

Jumlah skor 95 85 75 74 87 85 86 587 83,73 
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Jumlah nilai rata-rata 3,27 2,93 2,58 2,55 3 2,93 2,96 20,24 2,88 

Kategori Baik (Tuntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Semarang, 7 Februari 2015 

Observer     

  

 

 

 

Yuni Erma Safitri   

NIM 1401411226 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori Ketuntasan 

22 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 22 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) Tidak tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak tuntas 
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REKAPITULASI DATA AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1   2 3 4 5 6 7 

1 Nita Oktasoviani 4 3 4 3 3 3 3 23 3,28 

2 Aditya Dwibahtera 4 3 3 4 3 3 3 23 3,28 

3 Muhammad Iqbal 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

4 Abdul Rozak 4 3 4 3 3 3 4 24 3,42 

5 Afif Pratama 4 3 3 3 3 3 4 23 3,28 

6 Ahmad Syihabuddin 4 3 3 3 3 3 4 23 3,28 

7 Amelia Saputri 4 4 3 3 3 3 4 24 3,42 

8 Andhika Bayu Pradita 3 4 4 3 3 4 3 24 3,42 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 4 4 3 3 3 3 4 24 3,42 

10 Annisa Hakiqi 4 4 4 3 3 4 4 26 3,71 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 3 3 4 4 3 3 24 3,42 

12 Ashma' Afifah 4 4 3 4 3 3 4 25 3,57 
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13 Devano Bintang Saputra 4 3 4 3 3 3 4 24 3,42 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 3 4 3 3 3 3 3 22 3,14 

15 Fandi Zainuri 4 3 4 3 3 3 4 24 3,42 

16 Fence Alexander Adi 4 3 4 3 3 3 3 23 3,28 

17 Ilham Nur 4 4 3 3 3 3 4 24 3,42 

18 Irfiani Ananta Dewi 4 3 3 3 3 3 4 23 3,28 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 3 3 3 3 3 4 22 3,14 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 3 4 3 3 4 4 25 3,57 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 4 3 3 3 4 3 4 22 3,14 

23 Purnomo Saputro 3 3 3 3 4 3 3 22 3,14 

24 Shafira Kusuma Agusty 4 3 3 3 3 3 4 23 3,28 

25 Wawar Agung Pratama 3 3 3 3 3 3 3 21 3 

26 Yusron Sidqi 3 3 2 3 3 3 3 20 2,85 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
4 3 3 3 3 3 3 22 3,14 

28 Puput Novianti 4 3 3 4 3 3 4 24 3,42 

29 Muhammad Nauval Faqih 3 3 3 3 4 3 3 22 3,14 

Jumlah skor 107 94 94 91 91 90 103 668 95,28 
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Jumlah nilai rata-rata 3,68 3,24 3,24 3,13 3,13 3,10 3,55 23,03 3,28 

Kategori Sangat Baik (Tuntas) 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Semarang, 11 Februari 2015 

Observer     

  

             

 

 

Yuni Erma Safitri   

NIM 1401411226 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori Ketuntasan 

22 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 22 Baik (B) Tuntas 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup (C) Tidak tuntas 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang (D) Tidak tuntas 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA  

KELAS IV  

 

NO 

ABSEN 
NAMA 

SIKLUS 

1 

SIKLUS 

2 

SIKLUS 

3 

1 Nita Oktasoviani 60 64 80 

2 Aditya Dwibahtera 55 40 50 

3 Muhammad Iqbal 55 50 75 

4 Abdul Rozak 80 70 75 

5 Afif Pratama 70 71 85 

6 Ahmad Syihabuddin 70 70 70 

7 Amelia Saputri 70 49 80 

8 Andhika Bayu Pradita 90 90 100 

9 Andini Weni Nurhaliza P. 85 75 95 

10 Annisa Hakiqi 95 100 100 

11 Ardhelia Fatika Prastuti 85 95 95 

12 Ashma’ Afifah 90 95 100 

13 Devano Bintang Saputra 70 80 97 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 50 54 80 

15 Fandi Zainuri 55 75 80 

16 Fence Alexander Adi 70 75 80 

17 Ilham Nur 85 90 90 

18 Irfiani Ananta Dewi 85 70 90 

19 Jonada Kumala Kurnia D. 60 44 55 

20 M. Rifqi Akmal Ath T. 80 85 90 
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21 Natasya Putri Salsabila A. 95 85 100 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 90 95 90 

23 Purnomo Saputro 70 71 75 

24 Shafira Kusuma Agusty 75 85 95 

25 Wawar Agung Pratama 70 70 90 

26 Yusron Sidqi 55 70 70 

27 Atanasius Marcello Avta P. P. 50 70 95 

28 Puput Novianti 93 85 95 

29 Muhammad Nauval Faqih 60 80 90 

Jumlah 2118 2153 2467 

Rata-rata 73,03 74,24 85,06 

Nilai Terendah 50 40 50 

Nilai Tertinggi 95 100 100 

Persentase Ketuntasan  68,96% 79,31% 93,10% 

 

     Semarang, 13 April 2014 

Guru Kelas IV 

 

         

        

       Dwi Restiyanti 

       NIM 1401411225 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS I 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1 2 3 

1 Nita Oktasoviani 3 2 3 8 2,66 

2 Aditya Dwibahtera 2 3 3 8 2,66 

3 Muhammad Iqbal 2 3 3 8 2,66 

4 Abdul Rozak 3 2 3 8 2,66 

5 Afif Pratama 3 2 3 8 2,66 

6 Ahmad Syihabuddin 3 2 3 8 2,66 

7 Amelia Saputri 3 3 3 9 3 

8 Andhika Bayu Pradita 3 3 3 9 3 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 3 3 3 9 3 

10 Annisa Hakiqi 4 3 3 10 3,33 

11 Ardelia Fatika Prastuti 3 3 3 9 3 

12 Ashma' Afifah 4 3 3 10 3,33 
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13 Devano Bintang Saputra 3 3 2 8 2,66 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 2 3 3 8 2,66 

15 Fandi Zainuri 3 2 3 8 2,66 

16 Fence Alexander Adi 3 3 2 8 2,66 

17 Ilham Nur 3 3 3 9 3 

18 Irfiani Ananta Dewi 3 3 3 9 3 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 2 3 8 2,66 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 2 3 8 2,66 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 3 3 10 3,33 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 3 3 3 9 3 

23 Purnomo Saputro 3 2 3 8 2,66 

24 Shafira Kusuma Agusty 3 3 3 9 3 

25 Wawar Agung Pratama 2 3 3 8 2,66 

26 Yusron Sidqi 2 3 3 8 2,66 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
3 2 3 8 2,66 

28 Puput Novianti 3 3 3 9 3 

29 Muhammad Nauval Faqih 3 2 3 8 2,66 

Jumlah skor 84 77 86 247 82,21 
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Jumlah nilai rata-rata 2,89 2,65 2,96 8,51 2,83 

Kategori Baik (Tuntas) 

 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

 

Observer 

                

 

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS II 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1 2 3 

1 Nita Oktasoviani 3 3 3 9 3 

2 Aditya Dwibahtera 3 3 3 9 3 

3 Muhammad Iqbal 3 3 3 9 3 

4 Abdul Rozak 3 3 3 9 3 

5 Afif Pratama 3 3 3 9 3 

6 Ahmad Syihabuddin 3 3 3 9 3 

7 Amelia Saputri 3 4 3 10 3,33 

8 Andhika Bayu Pradita 3 4 3 10 3,33 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 4 3 3 10 3,33 

10 Annisa Hakiqi 4 4 3 11 3,66 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 3 3 10 3,33 

12 Ashma' Afifah 4 4 3 11 3,66 
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13 Devano Bintang Saputra 3 4 3 10 3,33 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 2 3 3 8 2,66 

15 Fandi Zainuri 3 3 3 9 3 

16 Fence Alexander Adi 3 3 2 8 2,66 

17 Ilham Nur 3 3 3 9 3 

18 Irfiani Ananta Dewi 3 3 3 9 3 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 2 3 8 2,66 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 3 3 9 3 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 4 3 11 3,66 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 3 4 3 10 3,33 

23 Purnomo Saputro 3 3 3 9 3 

24 Shafira Kusuma Agusty 3 4 3 10 3,33 

25 Wawar Agung Pratama 2 3 3 8 2,66 

26 Yusron Sidqi 2 3 3 8 2,66 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
3 3 3 9 3 

28 Puput Novianti 3 4 3 10 3,33 

29 Muhammad Nauval Faqih 3 3 3 9 3 

Jumlah skor 89 95 86 270 89,92 
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Jumlah nilai rata-rata 3,06 3,27 2,96 9,31 3,10 

Kategori Baik (Tuntas) 

 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 7 Februari 2015 

 

Observer 

               

 

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA SIKLUS III 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1 2 3 

1 Nita Oktasoviani 3 3 4 10 3,33 

2 Aditya Dwibahtera 3 4 3 10 3,33 

3 Muhammad Iqbal 3 4 3 10 3,33 

4 Abdul Rozak 4 4 3 11 3,66 

5 Afif Pratama 4 3 3 10 3,33 

6 Ahmad Syihabuddin 3 4 3 10 3,33 

7 Amelia Saputri 4 4 3 11 3,66 

8 Andhika Bayu Pradita 4 4 3 11 3,66 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 4 4 3 11 3,66 

10 Annisa Hakiqi 4 4 3 11 3,66 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 3 4 11 3,66 

12 Ashma' Afifah 4 4 3 11 3,66 
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13 Devano Bintang Saputra 4 4 3 11 3,66 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 4 3 3 9 3 

15 Fandi Zainuri 4 4 3 11 3,66 

16 Fence Alexander Adi 3 4 3 10 3,33 

17 Ilham Nur 4 4 3 11 3,66 

18 Irfiani Ananta Dewi 4 3 3 10 3,33 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 4 3 3 10 3,33 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 4 3 3 10 3,33 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 4 3 11 3,66 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 4 4 3 11 3,66 

23 Purnomo Saputro 4 3 4 11 3,66 

24 Shafira Kusuma Agusty 4 4 3 11 3,66 

25 Wawar Agung Pratama 3 3 4 10 3,33 

26 Yusron Sidqi 3 4 3 10 3,33 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
4 3 4 11 3,66 

28 Puput Novianti 3 4 4 11 3,66 

29 Muhammad Nauval Faqih 4 3 3 10 3,33 

Jumlah skor 108 105 93 306 101,85 
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Jumlah nilai rata-rata 3,72 3,62 3,20 10,55 3,51 

Kategori Sangat Baik (Tuntas) 

 

Kriteria Hasil Belajar Afektif Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 11 Februari 2015 

 

Observer 

 

               

Yuni Erma Safitri 

NIM 1401411226 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR SISWA SIKLUS I 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1 2 3 

1 Nita Oktasoviani 3 3 3 9 3 

2 Aditya Dwibahtera 3 3 2 8 2,66 

3 Muhammad Iqbal 3 3 2 8 2,66 

4 Abdul Rozak 3 3 3 9 3 

5 Afif Pratama 3 3 3 9 3 

6 Ahmad Syihabuddin 3 3 2 8 2,66 

7 Amelia Saputri 3 3 3 9 3 

8 Andhika Bayu Pradita 3 3 3 9 3 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 4 3 3 10 3,33 

10 Annisa Hakiqi 4 4 3 11 3,66 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 4 3 11 3,66 

12 Ashma' Afifah 4 3 3 10 3,33 
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13 Devano Bintang Saputra 3 3 3 9 3 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 3 3 3 9 3 

15 Fandi Zainuri 3 3 3 9 3 

16 Fence Alexander Adi 4 3 3 10 3,33 

17 Ilham Nur 3 3 3 9 3 

18 Irfiani Ananta Dewi 3 3 3 9 3 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 3 3 9 3 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 3 3 9 3 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 3 3 10 3,33 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 4 4 3 11 3,66 

23 Purnomo Saputro 3 3 3 9 3 

24 Shafira Kusuma Agusty 3 3 3 9 3 

25 Wawar Agung Pratama 4 3 3 10 3,33 

26 Yusron Sidqi 3 3 2 8 2,66 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
3 3 3 9 3 

28 Puput Novianti 3 3 3 9 3 

29 Muhammad Nauval Faqih 3 3 3 9 3 

Jumlah skor 95 90 83 268 89,27 
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Jumlah nilai rata-rata 3,27 3,10 2,86 9,24 3,07 

Kategori Baik (Tuntas) 

 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

 

Observer 

               

 

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR SISWA SIKLUS II 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1 2 3 

1 Nita Oktasoviani 3 3 3 9 3 

2 Aditya Dwibahtera 3 3 3 9 3 

3 Muhammad Iqbal 3 3 3 9 3 

4 Abdul Rozak 3 3 3 9 3 

5 Afif Pratama 3 3 3 9 3 

6 Ahmad Syihabuddin 3 3 3 9 3 

7 Amelia Saputri 3 3 3 9 3 

8 Andhika Bayu Pradita 3 3 3 9 3 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 4 4 3 11 3,66 

10 Annisa Hakiqi 4 4 3 11 3,66 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 4 3 11 3,66 

12 Ashma' Afifah 4 4 3 11 3,66 
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13 Devano Bintang Saputra 3 3 3 9 3 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 3 3 3 9 3 

15 Fandi Zainuri 3 3 3 9 3 

16 Fence Alexander Adi 4 4 3 11 3,66 

17 Ilham Nur 3 3 3 9 3 

18 Irfiani Ananta Dewi 3 3 3 9 3 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 3 3 3 9 3 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 3 3 3 9 3 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 4 3 11 3,66 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 4 4 3 11 3,66 

23 Purnomo Saputro 3 3 3 9 3 

24 Shafira Kusuma Agusty 3 3 3 9 3 

25 Wawar Agung Pratama 4 4 3 11 3,66 

26 Yusron Sidqi 3 3 3 9 3 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
3 3 3 9 3 

28 Puput Novianti 4 4 3 11 3,66 

29 Muhammad Nauval Faqih 3 3 3 9 3 

Jumlah skor 96 96 87 278 89,28 
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Jumlah nilai rata-rata 3,31 3,31 3 9,62 3,08 

Kategori Baik (Tuntas) 

 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 7 Februari 2015 

 

Observer 

 

               

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR SISWA SIKLUS III 

NO 

ABSEN 
NAMA 

INDIKATOR 
JUMLAH 

RATA-

RATA 1 2 3 

1 Nita Oktasoviani 4 3 3 11 3,66 

2 Aditya Dwibahtera 4 3 3 10 3,33 

3 Muhammad Iqbal 4 3 3 10 3,33 

4 Abdul Rozak 4 4 3 11 3,66 

5 Afif Pratama 4 3 3 10 3,33 

6 Ahmad Syihabuddin 4 3 3 10 3,33 

7 Amelia Saputri 4 3 3 10 3,33 

8 Andhika Bayu Pradita 4 3 3 10 3,33 

9 Andini Weni Nurhalizah Putri 4 4 3 11 3,66 

10 Annisa Hakiqi 4 4 3 11 3,66 

11 Ardelia Fatika Prastuti 4 4 3 11 3,66 

12 Ashma' Afifah 4 4 3 11 3,66 
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13 Devano Bintang Saputra 4 3 3 10 3,33 

14 Eka Talitha Rahma Anisa 4 3 3 10 3,33 

15 Fandi Zainuri 4 3 3 10 3,33 

16 Fence Alexander Adi 4 4 3 11 3,66 

17 Ilham Nur 4 4 3 11 3,66 

18 Irfiani Ananta Dewi 4 4 3 11 3,66 

19 Jonada Kumala Kurnia Dewi 4 3 3 10 3,33 

20 M. Rifqi Akmal Ath Thufael 4 4 3 11 3,66 

21 Natasya Putri Salsabila Adha 4 4 3 11 3,66 

22 Pratita Nimpuna Purwoko 4 4 3 11 3,66 

23 Purnomo Saputro 4 3 3 10 3,33 

24 Shafira Kusuma Agusty 4 3 3 10 3,33 

25 Wawar Agung Pratama 4 4 3 11 3,66 

26 Yusron Sidqi 4 4 3 11 3,66 

27 
Atanasius Marcello Avta 

Pendhi Putra 
4 3 3 10 3,33 

28 Puput Novianti 4 4 3 11 3,66 

29 Muhammad Nauval Faqih 4 3 3 10 3,33 

Jumlah skor 116 102 87 305 101.52 
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Jumlah nilai rata-rata 4 3,52 3 10,52 3,50 

Kategori Sangat Baik (Tuntas) 

 

Kriteria Hasil Belajar Psikomotor Kategori 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat baik (A) 

7 ≤ skor < 10,5 Baik (B) 

3,5 ≤ skor < 7 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 11 Februari 2015 

 

Observer 

               

 

Irfiana Lidyawati 

NIM 1401411529 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPS Melalui Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang Siklus I 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Nama Guru  : DWI RESTIYANTI 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Februari 2015 

Pukul   : 07.00-09.00 WIB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama 

pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi 

Produksi Pangan dan Sandang di Indonesia menggunakan 

Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang. 

 

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan 

apersepsi yang berhubungan dengan materi perkembangan teknologi produksi 

pangan dan sandang di Indonesia. Siswa terlihat antusias dalam menjawab 

apersepsi yang diberikan oleh guru, terlihat banyaknya jawaban yang diberikan 

oleh siswa dan banyak siswa yang mengacungkan tangannya untuk menjawab 

pertanyaan apersepsi yang diberikan oleh guru. AH, AA, NPSA, SKA, PN, dan 
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DBS merupakan siswa yang selalu aktif menjawab pertanyaan apersepsi yang 

diberikan oleh guru. Kelas menjadi gaduh dan ramai saat pembagian kelompok. 

Hal tersebut dikarenakan siswa menggeser-geser tempat duduknya untuk 

berkelompok. Ada pula siswa yang ingin menjadi satu kelompok dengan teman 

dekatnya sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. Siswa terlihat antusias 

menyaksikan video yang diputarkan oleh guru yang ditandai dengan terpusatnya 

pandangan siswa terhadap video yang diputarkan oleh guru. Sesekali siswa 

bertanya tentang video yang diputarkan oleh guru. 

Saat pelaksanaan diskusi kelompok, terdapat beberapa orang siswa yang 

masih berpindah tempat dari kelompoknya. Terdapat pula siswa yang hanya 

mengandalkan temannya untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa tanpa 

menyadari kewajibannya dalam kelompok. Selain itu, pada kegiatan pembuatan 

batu bata plastisin menggunakan cetakan dan tangan siswa terlihat antusias yang 

terlihat dari raut muka siswa yang riang dan siswa membuat lebih banyak batu 

bata dari batas perintah dari guru. Beberapa siswa seperti PS, MI, dan ADB 

terlalu asyik bermain plastisin sehingga tidak fokus dalam membuat batu bata 

plastisin sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru. 

Terdapat 3 siswa yang selalu membuat gaduh proses pembelajaran yaitu 

MI, YS, dan AS. Ketiga siswa tersebut memang selalu membuat gaduh dan 

kurang kondusifnya suasana pembelajaran di kelas. Akibatnya suasana kelas 

kurang kondusif dan mengakibatkan siswa lainnya terganggu dalam menerima 

materi pelajaran. Selain itu, terdapat 3 siswa yang mengalami lambat belajar 

seperti JKD, MI, dan ETRA. Ketiga siswa tersebut memerlukan bimbingan yang 
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lebih dari guru agar mampu setara dengan teman-temannya. Guru kurang 

memaksimalkan membimbing siswa-siswa tersebut dikarenakan terbatasnya 

waktu dan jumlah siswa yang terlalu banyak dalam kelas. Selain itu, guru harus 

tetap menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga belum memaksimalkan 

hal tersebut. 

Tingkat percaya diri siswa sudah mulai terlihat ditunjukkan dengan 

banyaknya siswa yang berani mengemukakan pendapatnya. Banyak yang 

mengacungkan tangannya untuk menyampaikan pendapat maupun menanggapi 

temannya. Tanggung jawab siswa dalam melakukan tugasnya di sekolah baik 

individu maupun kelompok juga terlihat baik karena siswa sudah melaksanakan 

tugasnya dengan benar. Beberapa siswa yang mengalami lambat belajar juga 

belum mampu melakukan tanggung jawabnya secara individu maupun kelompok 

dengan optimal. Tingkat kreatifitas siswa belum terlalu berkembang terlihat 

dengan masih banyaknya siswa yang belum mengoptimalkan kemampuan dirinya. 

Pada saat menyampaikan hasil diskusi beberapa siswa sibuk sendiri 

dengan membuat batu bata plastisin. Guru mengingatkan siswa agar tetap fokus 

pada kegiatan penyampaian hasil diskusi di depan kelas. Pada saat memberikan 

tanggapan dari jawaban kelompok lain, beberapa siswa mengangkat tangannya 

untuk menyampaikan pendapatnya. Guru memberikan reward pada kelompok 

yang paling baik dalam kegiatan diskusi. Guru membagikan soal evaluasi secara 

merata kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian materi 

dalam pembelajaran. Terdapat beberapa siswa yang terlambat mengumpulkan 
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lembar evaluasi tapi guru menunggu murid tersebut sampai selesai. Guru 

mengucapkan salam dan menutup pembelajaran. 

 

 

 

Semarang, 5 Februari 2015 

       Observer 

 

        

       Irfiana Lidyawati 

       NIM 1401411529 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPS Melalui Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Nama Guru  : DWI RESTIYANTI 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 7 Februari 2015 

Pukul   : 09.30- 11.00 WIB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama 

pembelajaran IPS materi Alat Komunikasi Tradisional dan 

Modern di Indonesia menggunakan Model Kooperatif 

Tipe NHT Berbantuan Audiovisual pada Siswa Kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

 

 Pembelajaran dilakukan seperti siklus sebelumnya hanya berbeda sebelum 

memulai pembelajaran guru memberikan peraturan kepada siswa terlebih dahulu,  

kemudian siswa bersama sama menyetujui peraturan tersebut. Pembentukan 

kelompok juga dilakukan sebelum pembelajaran dimulai agar suasana kelas 

menjadi kondusif dan terkendali. Tidak ada lagi siswa yang sibuk menggeser-

geser kursinya untuk berkelompok dengan kelompoknya karena pembentukan 

kelompok sudah dibentuk diawal pembelajaran. 
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Pembelajaran berlangsung tertib jika dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya. Siswa semakin terlihat antuasias dalam menyaksikan video yang 

ditampilkan oleh guru yang dibuktikan dengan terpusatnya perhatian siswa pada 

tayangan video yang ditampilkan oleh guru. Semakin banyak siswa yang aktif 

bertanya berkaitan dengan video yang ditampilkan oleh guru. Pada saat 

demonstrasi berdialog menggunakan telepon banyak siswa yang ingin 

mendemonstrasikannya. 

Penilaian sikap percaya diri siswa meningkat dari siklus sebelumnya yaitu 

dapat terlihat dengan semakin banyaknya siswa yang aktif bertanya tentang materi 

kepada guru. Beberapa siswa yang aktif dalam bertanya yaitu SKA, AH, DBS, 

NPSA, PN. Siswa yang lambat belajar masih terlihat tertinggal dibandingkan 

dengan temannya dan masih membutuhkan bimbingan dari guru. Guru 

memberikan reward kepada kelompok yang paling baik dalam kegiatan 

berdiskusi. Sebelum memberikan evaluasi guru terlebih dahulu memberikan 

umpan balik, refleksi pembelajaran, dan simpulan selama pembelajaran 

berlangsung. Guru memberikan evaluasi setelah selesai guru memberi salam dan 

menutup pelajaran pada siklus kedua. 

 

Semarang, 7 Februari 2015 

       Observer 

 

        

       Irfiana Lidyawati 

       NIM 1401411529 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPS Melalui Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Kelas   : IV 

Nama Guru  : DWI RESTIYANTI 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Februari 2015 

Pukul   : 09.30- 11.00 WIB 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama 

pembelajaran IPS materi Alat Transportasi Darat, Laut, dan 

Udara di Indonesia menggunakan Model Kooperatif Tipe 

NHT Berbantuan Audiovisual pada Siswa Kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

 

Pembelajaran pada siklus III dilakukan hampir seperti siklus sebelumnya 

yaitu sebelum memulai pembelajaran guru memberikan peraturan kepada siswa 

terlebih dahulu, kemudian siswa bersama sama menyetujui peraturan tersebut. 

Pembentukan kelompok juga sudah dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. 

Setelah itu melakukan apersepsi dengan dengan memberikan pertanyaan. Siswa 

sangat antusias menjawab pertanyaan dari guru yang dapat terlihat dari banyaknya 

siswa yang berdiri di tempat duduknya untuk bisa menjawab pertanyaan dari guru. 
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Guru bertanya jawab tentang materi menggunakan powerpoint dan video 

tentang alat transporatsi darat, laut, dan udara dengan tujuan siswa mempunyai 

gambaran nyata (riil) tentang alat transportasi yang biasa digunakan di Indonesia. 

Kemudian siswa berlatih untuk demonstrasi tentang Peristiwa detik proklamasi, 

setelah selesai berlatih guru menyuruh siswa mengumpulkan media wayang kardus 

terlebih dahulu supaya siswa tidak asik sendiri bermain wayang kardus dan tidak 

memperhatikan temannya yang sedang maju berdemonstrasi.  

Guru memberikan bimbingan kelompok dan perseorangan lebih baik dari 

siklus sebelumnya yang terlihat dengan adanya pendekatan pada masing-masing 

kelompok. Guru juga memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Pembelajaran berlangsung tertib apabila dibandingkan 

pada siklus sebelumnya. Siswa terlihat antusias dalam membuat pesawat kertas 

sederhana. Siswa saling bekerja sama menyelesaikan Lembar Kerja Kelompoknya. 

Ada beberapa anak yang membuat gaduh saat jalannya demonstrasi kemudian guru 

langsung menegur anak tersebut supaya menghargai temannya yang sedang 

presentasi. 

Penilaian sikap siswa seperti percaya diri, tanggung jawab, dan kreatif 

semakin meningkat dari siklus sebelumnya. Terlihat semakin banyak siswa yang 

aktif bertanya maupun menyampaikan pendapatnya selama proses pembelajaran. 

Siswa telah mampu melakukan tugas-tugasnya baik individu maupun kelompok 

lebih baik dari siklus berikutnya. Hanya 2 siswa yang mengalami lambat belajar 

yang belum mampu melakukan tugas-tugasnya secara optimal sehingga 2 orang 

siswa tersebut belum mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (70). 
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Guru memberikan reward pada kelompok yang paling baik dalam berdiskusi 

dan menyampaikan hasil diskusinya. Umpan balik diberikan kepada siswa sebelum 

guru bersama siswa menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. Selain itu, guru 

memberikan refleksi dengan menanyakan bagaimana perasaan siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Kemudian guru membimbing siswa untuk membuat 

simpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Setelah itu guru memberikan refleksi 

tentang pembelajaran yang telah dilakukan dan guru memberikan evaluasi 

pembelajaran. Terdapat beberapa anak yang cepat dalam mengerjakan evaluasi dan 

terdapat beberapa anak yang terlambat dalam mengerjakan evaluasi. Guru 

memberikan soal pengayaan dan perbaikan kepada siswa. Guru menutup pelajaran 

dengan salam.  

 

Semarang, 11 Februari 2015 

       Observer 

 

        

       Irfiana Lidyawati 

       NIM 1401411529 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

Guru sedang memberikan apersepsi kepada siswa 

 

 

Guru membagikan nomor kepala kepada seluruh siswa 
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Guru memutarkan video tentang perkembangan teknologi produksi pangan 

dan sandang di Indonesia 

 

 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang video yang ditampilkan 
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Siswa membuat batu bata plastisin dengan menggunakan cetakan dan tangan 

 

 

Siswa melakukan percakapan dengan menggunakan telepon 
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Guru menjelaskan aturan dan petunjuk pembelajaran kepada siswa 

menggunakan Model Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Audiovisual 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas 
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Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 

 

 

Guru membimbing diskusi kelompok 



390 
 

 
 

 

Guru memberikan bimbingan perseorangan 

 

 

Kolaborator menilai keterampilan guru dalam mengajar 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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SURAT KKM SDN PURWOYOSO 01 KOTA SEMARANG 
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SURAT IJIN PENELITIAN FAKULTAS 
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SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN DI SD 
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