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ABSTRAK 
 

Shali Nariya, Isyana. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Pendekatan Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota 

Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Arif Widagdo, 

S.Pd., M.Pd.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil refleksi awal melalui data hasil 

belajar di kelas IV SDN Ngijo 01 yaitu 26,31% atau sebanyak 5 siswa di kelas IV 

mendapatkan nilai diatas KKM , sedangkan 19 siswa lainnya masih mendapatkan 

nilai mata pelajaran IPS dibawah KKM. Permasalahan tersebut terjadi karena 

adanya beberapa kendala yaitu guru kurang optimal dalam melaksanakan 

keterampilan dasar mengajar yaitu guru belum menggunakan variasi model dan 

media pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan mata pelajaran IPS. Guru 

dominan menggunakan metode ceramah sehingga berdampak pada siswa yang 

pasif, tidak mau bertanya dan tidak termotivasi untuk beraktivitas dalam mengikuti 

pembelajaran. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01. 

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi. 

Desain penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tahapan 

tiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 

terdiri atas dua siklus yang masing-masing siklus dilaksanakan dua kali pertemuan. 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Ngijo 01 tahun ajaran 

2014/2015. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik 

analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif kualitiatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru mencapai kategori sangat 

baik dan dinyatakan tuntas. Siklus satu keterampilan guru mencapai skor 20,5 

meningkat pada siklus dua menjadi 30 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa 

juga dapat mencapai kategori sangat baik dan dinyatakan tuntas. Ketuntasan hasil 

belajar klasikal siswa dalam siklus satu 50,64% dan meningkat pada siklus dua 

menjadi 84,21%. 

Simpulan penelitian ini adalah pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngijo 01. 

Saran bagi guru adalah sebaiknya guru menggunakan pendekatan, model dan media 

dalam pembelajaran yang salah satunya dengan menerapkan pendekatan scientific 

dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual karena 

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis 

siswa. 

Kata kunci: Media visual, Snowball Throwing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Pendidikan Nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi 

serta efisiensi manajemen pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003. Pemerataan kesempatan pendidikan terwujudkan dalam progam 

wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan 

olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis kompetensi sumber daya alam 

Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui 

penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan 

secara terencana, terarah, dan berkesinambungan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk tingkat SD/MI menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 
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jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. 

Tujuan mata pelajaran IPS dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar yaitu bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

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

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

global. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS yang disebutkan dalam  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) 

manusia, tempat dan lingkungan, (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan (3) 

sistem sosial dan budaya. (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Depdiknas: 

2007). 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2010) tentang permasalahan pembelajaran 

IPS, menunjukkan masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS. Hal tersebut disebabkan kurangnya partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, iklim pembelajaran masih berifat teacher centered. Kondisi saat 

pembelajaran masih bersifat ceramah, kurangnya kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan siswa, media pembelajaran yang kurang digunakan maksimal, 
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beberapa faktor tersebut menyebabkan permasalahan pembelajaran IPS yang 

berjalan tidak optimal. 

Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi melalui data hasil belajar 

ditemukan masalah mengenai kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Ngijo 01 Kota Semarang yang masih belum optimal, hal ini dikarenakan peran guru 

sebagai fasilitator dalam menggunakan media pembelajaran belum optimal 

sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi IPS yang abstrak tanpa 

pemanfaatan media pembelajaran yang mendukung. Guru dalam mengajar kurang 

bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran, guru belum menggunakan 

model pembelajaran inovatif  sehingga pembelajaran di kelas terlihat pasif dan 

didominasi oleh guru, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar saja. Hal tersebut 

berpengaruh pada aktivitas siswa yang kurang termotivasi dalam pembelajaran IPS 

selain itu siswa pasif dalam menanggapi pembelajaran di kelas.  

Permasalahan mengakibatkan perolehan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPS sebagian besar berada di bawah KKM yang ditetapkan di sekolah 

tersebut yaitu >73. Data menunjukkan bahwa dari 19 siswa, hanya 5 siswa yang 

mendapatkan nilai di atas KKM. Sedangkan 14 siswa lainnya mendapatkan nilai di 

bawah KKM. Berdasarkan daftar nilai mata pelajaran IPS  menunjukan nilai 

terendah siswa yaitu 45 dan nilai tertinggi 85, dengan rerata kelas 65,26. Dengan 

data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut perlu peningkatkan 

kualitas pada proses pembelajaran, agar siswa aktif, terampil dan memahami materi 

pelajaran IPS. 
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Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPS yang belum optimal 

merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, sehingga perlu dicari 

alternatif pemecahan masalahnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di SDN Ngijo 01 Kota Semarang. Peneliti bersama guru mitra 

berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model pembelajaran 

yang inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat memecahkan masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan pendekatan scientific melalui model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual. Diharapkan dapat memudahkan siswa untuk memahami 

materi IPS dengan membuat dan menjawab pertanyaan dari materi IPS 

perkembangan teknologi, siswa juga berperan sebagai pembicara dan pendengar 

serta siswa dapat berlatih belajar mandiri, aktif, dan kreatif sehingga menciptakan 

suasana belajar yang bermakna. 

Proses pembelajaran yang mengimplementasikan penerapan pendekatan 

scientific melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan. Pembelajaran dengan 

pendekatan scientific memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) berpusat pada 

siswa; (b) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip; (c) melibatkan proses kognitif yang pontensial merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa; (d) 

dapat mengembangkan karakter siswa (Daryanto, 2014:51). Pernyataan tersebut 
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tentunya dapat mendorong siswa berpikir secara kritis dan tepat dalam 

memecahkan suatu masalah. 

Model pembelajaran snowball throwing menurut Huda (2013: 27) 

digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada siswa 

serta dapat juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

kemampuan siswa dalam materi tersebut. Model pembelajaran snowball throwing 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah: (a) suasana pembelajaran menjadi 

menyenangkan, (b) siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, (c) membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena 

siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa, (d) siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Langkah 

pembelajaran snowball throwing dalam IPS dengan standar kompetensi mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi dan kompetensi dasar mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya yaitu: (a) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi; (b) 

masing-masing ketua kelompok menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada teman sekelompoknya; (c) masing-masing siswa diberikan satu lembar 

kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi 

yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok; (d) siswa membentuk kertas tersebut 

seperti bola dan dilempar dari satu kelompok ke kelompok yang lain; (e) setelah 

siswa mendapat satu bola, ia diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang 
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tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian; (f) guru mengevaluasi dan menutup 

pembelajaran. Pernyataan tersebut sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS 

pada materi “Perkembangan Teknologi” yang didukung dengan media 

pembelajaran. 

Penerapan pendekatan scientific dengan model snowball throwing akan 

optimal apabila didukung dengan media pembelajaran. Menurut Hamdani (2011: 

73) media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, 

merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari. Media yang baik akan 

mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong 

siswa untuk melakukan praktik-praktik yang benar. visual sebagai media 

pembelajaran. Media visual dalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan (Annitah, 2011). Media visual dapat menjadikan 

pembelajaran lebih nyata serta meningkatkan daya ingat memori karena lebih 

menarik dan mudah diingat. Media visual digunakan dalam pembelajaran IPS 

materi perkembangan teknologi berupa power point gambaran dari materi 

perkembangan teknologi dilengkapi juga dengan gambar-gambar teknologi yang 

berhubungan dengan materi. 

 Adapun penelitian yang mendukung dalam pemecahan permasalahan 

tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Orhan “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Snowball Throwing Pada Materi SD Tentang Bumi Dan 

Alam Semesta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran 

dalam siklus I dan siklus II, aktivitas guru meningkat dari 83% menjadi 92%, 

aktivitas siswa meningkat dari 63% menjadi 88%, dan hasil belajar siswa yang 
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mencapai lebih dari standar ketuntasan meningkat dari 68% (sebanyak 17 siswa) 

menjadi 88% (sebanyak 22 siswa). Jurnal pendidikan dasar, Vol 1, No 1 (2013). 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Setiyani pada tahun 2013 yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

menggunakan Snowball Throwing Media Audiovisual pada Siswa Kelas IVA SDN 

Purwoyoso 03”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor 

keterampilan guru pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I diperoleh skor 25,5 

dengan kategori baik dan siklus II 35,5 dengan kategori sangat baik. Peningkatan 

skor pada tiap siklus hasil observasi aktivitas siswa yaitu pada siklus I skor yang 

diperoleh 20,3 berkategori baik dan siklus II 26,2 berkategori baik pada siklus II. 

Selanjutnya peningkatan persentase ketuntasan klasikal yaitu pada siklus I 69,23% 

dengan rata-rata 67,69 dan meningkat pada siklus II 84,62% dengan rata-rata 81,93. 

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti mengkaji masalah yang ada pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01 melalui 

penelitian tindakan kelas. Adapun judul penelitian tersebut adalah “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV 

SDN Ngijo 01 Kota Semarang”.  

 

1.2 Perumusan Masalah Dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah cara meningkatkan 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/diksar/issue/view/236
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kualitas pembelajaran IPS melalui pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual pada siswa kelas IV SDN 

Ngijo 01? 

Adapun rumusan masalah secara spesifik dapat dirinci sebagai berikut: 

1) apakah penerapan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam mata pelajaran IPS kelas IV SDN Ngijo 01? 

2) apakah penerapan pendekatan  scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

mata pelajaran IPS kelas IV SDN Ngijo 01? 

3) apakah penerapan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Ngijo 01 dalam mata pelajaran IPS? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merencanakan pemecahan 

masalah dengan menggunakan penerapan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual. Adapun langkah-

langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 langkah-langkah pembelajaran penerapan 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan 

media visual dalam pembelajaran IPS. 

No 

 

Langkah 

Pendekatan 

Scientific * 

Langkah 

Penggunaan 

Model 

Pembelajaran 

Langkah 

Pendekatan 

Scientific dengan 

Model Snowball 

Langkah Pendekatan 

Scientific dengan 

Model Snowball 

Throwing  
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Snowball 

Throwing ** 

Throwing  

Berbantuan Media 

Visual 

(Keterampilan 

Guru) *** 

Berbantuan Media 

Visual  

(Aktivitas Siswa)*** 

1. Mengamati 

Menanya 

Mengumpulkan 

informasi/ 

eksperimen 

Mengasosiasikan/ 

mengolah informasi 

Mengomunikasikan 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

disajikan. 

Guru menyampaikan 

materi IPS tentang 

perkembangan teknologi 

dengan media visual 

gambar teknologi. 

Siswa mengamati dan 

memperhatikan materi 

IPS perkembangan 

teknologi dari media 

visual gambar teknologi. 

Siswa tanya-jawab 

dengan guru tentang 

materi IPS 

perkembangan teknologi 

dari media visual gambar 

teknologi yang 

ditampilkan. 

2. Guru membentuk 

kelompok-kelompok 

dan memanggil 

masing-masing ketua 

kelompok untuk 

memberikan 

penjelasan tentang 

materi. 

Guru membentuk 

kelompok dan 

memanggil masing-

masing ketua kelompok 

untuk memberikan 

penjelasan tentang 

materi IPS 

perkembangan 

teknologi. 

Siswa berkelompok 4-

5 siswa dan menunjuk 

ketua kelompok untuk 

memberikan 

penjelasan materi IPS 

perkembangan 

teknologi. 

3. Masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya 

masing-masing 

kemudian 

menjelaskan materi 

yang disampaikan 

oleh guru kepada 

teman 

sekelompoknya. 

Guru meminta ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya dan 

menyampaikan materi 

IPS tentang 

perkembangan teknologi 

kepada teman 

sekelompoknya. 

Ketua kelompok 

menyampaikan materi 

IPS perkembangan 

teknologi kepada teman 

sekelompoknya. 

 

4. Masing-masing siswa 

diberikan satu lembar 

kertas kerja untuk 

menuliskan satu 

pertanyaan apa saja 

yang menyangkut 

materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

Guru memberikan 

lembar kerja pertanyaan 

bagi masing-masing 

siswa untuk menuliskan 

pertanyaan dari materi 

IPS tentang 

perkembangan teknologi 

yang disampaikan ketua 

kelompoknya. 

Setelah siswa 

mendapatkan materi dari 

ketua kelompok, siswa 

dibagikan  lembar kerja 

untuk menuliskan 

pertanyaan dari materi 

IPS perkembangan 

teknologi. 

 

5. Siswa membentuk 

kertas tersebut seperti 

Guru memberikan 

arahan kepada siswa 

Siswa mendengarkan 

arahan dari guru, 
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bola dan dilempar 

dari satu siswa ke 

siswa yang lain 

selama kurang lebih 

15 menit. 

untuk membentuk bola 

kertas dari lembar 

pertanyaan yang 

diberikan tiap 

kelompok. 

 

untuk membentuk 

bola kertas tiap 

kelompok dan 

melemparkan ke 

kelompok lain. 

6. Setelah siswa 

mendapat satu bola, 

ia diberi kesempatan 

untuk menjawab 

pertanyaan yang 

tertulis dalam kertas 

tersebut secara 

bergantian. 

Guru memberikan 

bimbingan pada siswa 

untuk menjawab 

pertanyaan yang 

didapat dari lemparan. 

Tiap kelompok 

membagi lembar kerja 

tiap siswa untuk 

menjawab pertanyaan 

yang didapat dari 

lemparan. 

7. Guru mengevaluasi 

dan menutup 

pembelajaran. 

 

Guru memberikan 

penguatan dari 

jawaban-jawaban 

siswa dan 

membagikan lembar 

evaluasi. Guru 

menutup 

pembelajaran. 

Siswa mendengarkan 

kesimpulan dari guru dan 

menjawab lembar 

evaluasi. 

    

 

Dari gambaran pemecahan masalah dengan menerapkan pendekatan 

scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual 

pada pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi berikut langkah 

pembelajaran: 

a) guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi dengan media 

visual gambar teknologi. 

b) siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan teknologi dari 

media visual gambar teknologi. 

c) siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS perkembangan teknologi 

dari media visual gambar teknologi yang ditampilkan.  
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d) guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok 

untuk memberikan penjelasan tentang materi IPS perkembangan teknologi. 

e) guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan menyampaikan 

materi IPS tentang perkembangan teknologi kepada teman sekelompoknya. 

f) siswa mendengarkan penjelasan materi IPS tentang perkembangan teknologi 

dari ketua kelompok. 

g) guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing siswa untuk 

menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang perkembangan teknologi yang 

disampaikan ketua kelompoknya. 

h) guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola kertas dari 

lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

i) guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

didapat dari lemparan. 

j) guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan membagikan 

lembar evaluasi. Guru menutup pembelajaran. 

Sumber: 

* Langkah – langkah pendekatan scientific menurut Daryanto (2014: 59) 

** Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Malang:Pustaka Pelajar. 

*** Modifikasi peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah melalui pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Ngijo 01. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian melalui pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual mata pelajaran 

IPS pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01 adalah: 

a) mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mata pelajaran IPS 

pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01 melalui pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual. 

b) mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPS pada 

siswa kelas IV SDN Ngijo 01 melalui pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual. 

c) meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN  

Ngijo 01  melalui pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan menerapkan pendekatan scientific dengan model pembelajaran 

snowball throwing berbantuan media visual dalam pembelajaran diharapkan dapat 
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memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan  dan 

teknologi, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat menjadi 

pendukung teori untuk pembelajaran IPS khususnya pada materi perkembangan 

teknologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru 

Meningkatkan kreatifitas dan memberikan wawasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. 

1.4.2.2 Bagi siswa 

Dengan penerapan pendekatan scientific dengan model pembelajaran 

snowball throwing berbantuan media visual siswa dapat menumbuhkan karakter 

pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan 

peradabannya. Mampu menerima pengalaman belajar yang bervariasi, sehingga 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menarik minat siswa, sehingga aktivitas serta hasil 

belajar siswa lebih meningkat. 

1.4.2.3 Bagi sekolah 

Dengan menerapkan pendekatan scientific dengan model pembelajaran 

snowball throwing berbantuan media visual dapat digunakan sebagai motivasi 

untuk guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, dapat memberikan 



14 
 

 
 

dorongan untuk sekolah agar selalu melakukan inovasi model pembelajaran dalam 

rangka perbaikan mutu pembelajaran. 

1.4.2.4 Bagi peneliti lain 

Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan 

media visual. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 82) belajar adalah proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memiliki peranan penting dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan persepsi 

orang serta belajar memegang peranan penting dalam proses psikologis seseorang. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2012: 2) belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang 

secara ilmiah. 

Morgan (dalam Suprijono, 2012: 3) mengatakan bahwa learning is any 

relatively permanent change in behavior that is a result of past expereince, yang 

berarti bahwa  belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen 

sebagai hasil dari pengalaman. 

Berdasarkan pendapat di atas, hakikat belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku untuk memperoleh pemahaman dan struktur kognitif baru sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungan sekitar. 
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2.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut Briggs (dalam Rifa’i dan Anni, 2009: 191) bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. 

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran menurut Winataputra (2008: 1.18) ialah kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada diri siswa. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang bertujuan agar peserta didik 

dapat mengembangkan kreatifitas berpikirnya dan memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan.  

 

2.3 Kualitas pembelajaran 

Menurut Daryanto (2011: 54)  kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu 

atau juga keefektifan. Kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar, iklim pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan 

sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 
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yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak 

belajar peserta didik, hasil belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran. 

Menurut Anitah (2009: 2.6) ada 4 pilar yang harus diperhatikan dalam 

belajar agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya yaitu: belajar 

untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know), belajar untuk menguasai 

keterampilan (learning to do), belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live 

together), belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be). 

Semua ituharus diterapkan pada proses belajar di Sekolah Dasar baik dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

merupakan suatu proses pembelajaran yang efektif dimana tujuan pembelajaran 

yang diinginkan dapat tercapai melalui perencanaan yang tepat dan terorganisir 

bagi peserta didik. Kualitas pembelajaran yang efektif meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, materi pembelajaran, iklim pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran dan hasil belajar.  

2.3.1 Keterampilan guru 

Menurut Winataputra (2003: 7.1) keterampilan dasar mengajar merupakan 

satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat 

menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru 

mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif.  
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Menurut Rusman (2012: 80-92) keterampilan dasar mengajar adalah 

perilaku mendasar yang dimiliki oleh guru sebagai modal awal untuk melaksanakan 

tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. Indikator 

keterampilan dasar mengajar guru dapat digambarkan dalam sembilan keterampilan 

mengajar: 

1. Keterampilan membuka pelajaran 

Menurut Abimanyu (dalam Rusman, 2012: 81) membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi/suasana siap mental 

dan menimbulkan perhatian siswa agar terfokus pada hal-hal yang akan dipelajari. 

Menurut Anitah (2009: 8.4) tujuan membuka pelajaran adalah mempersiapkan 

siswa-siswa untuk mengikuti pelajaran. Komponen yang perlu dikuasi guru dalam 

membuka pelajaran adalah sebagai berikut: 1) menarik perhatian siswa, 2) 

menimbulkan motivasi, 3) memberi acuan, 4) membuat kaitan. 

Komponen membuka pelajaran menurut Usman (2013: 92) meliputi: (1) 

menarik perhatian siswa, (2) menimbulkan motivasi, (3) memberikan acuan melalui 

berbagai usaha, dan (4) membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari. 

Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses 

satuan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru 

dalam kegiatan pendahuluan adalah: 

1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 
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2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 

4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

2. Keterampilan Bertanya 

Menurut Bolla (dalam  Rusman, 2012: 82) dalam suatu proses pembelajaran 

setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang menuntut respon 

siswa perlu dilakukan bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir.  

Menurut Usman (2013: 74) dalam proses belajar mengajar, bertanya 

memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan 

teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif terhadap siswa. 

Kegiatan tanya jawab harus dilakukan secara tepat, berkenaan dengan memberikan 

pertanyaan yang baik ada beberapa ciri, yaitu: 

1) jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. 

2) berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. 

3) difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. 

4) berikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab 

pertanyaan. 

5) bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata. 

6) berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian 

siswa untuk menjawab atau bertanya. 
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7) tuntunlah jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri 

jawaban yang benar. 

Komponen-komponen keterampilan bertanya menurut Rusman (2014: 80) 

meliputi: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) pemberian 

acuan, dalam hal ini guru dapat memberikan jawaban antara sebagai acuan sebelum 

masuk pada jawaban yang diinginkan; (3) fokus pertanyaan; (4) pemindahan 

giliran, dalam hal ini pertanyaan harus diberikan secara bergiliran agar tidak 

didominasi oleh beberapa orang siswa saja; (5) penyebaran, jadi idealnya 

pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu, sehingga semua siswa berpikir; (6) 

pemberian tuntunan, yaitu apabila siswa mengalami kesulitan untuk menjawab, 

guru dapat memberikan tuntunan, sehingga siswa memiliki gambaran jawaban yang 

diharapkan. 

Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan guru 

antara lain: 

1) berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada kelas. 

2) memberi waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. 

3) memberi kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. 

4) menunjuk siswa untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir. 

5) berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

3. Keterampilan Menguatkan  

Menurut Usman (2013: 80) penguatan adalah segala bentuk respons, 

apakah bersifat verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi 
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tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan 

balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. 

Menurut Rusman (2012: 84) penguatan lebih efektif diterapkan daripada 

pelaksanaan hukuman. Secara psikologis, individu memerlukan penghargaan atas 

segala usaha yang telah dilakukan. Dalam memberikan penguatan diperlukan 

penggunaan komponen keterampilan yang tepat. Komponen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) penguatan verbal; diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus, 

excellent, bagus, pintar, ya, betul, tepat sekali, dan sebagainya. 

2) penguatan nonverbal; biasanya dilakukan dengan gerak, isyarat, sentuhan, 

elusan, pendekatan, dan sebagainya, yang merupakan bagian dari modifikasi 

tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi siswa atas perbuatan 

yang baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus 

diulang. 

Ada empat cara dalam memberikan penguatan yaitu: 

1) penguatan kepada pribadi tertentu, yaitu penguatan yang ditujukan kepada 

salah satu siswa, dan harus menyebut nama siswa tersebut. 

2) penguatan kepada kelompok siswa, yaitu dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

3) pemberian penguatan dengan cara segera, yaitu penguatan yang diberikan 

sesegera mungkin setelah munculnya tingkah laku/responsiswa yang 

diharapkan. Penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif. 
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4) variasi dalam penguatan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena dapat menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif. 

4. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Menurut Rusman (2012: 88) peserta didik adalah individu yang unit, 

heterogen dan mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Peserta didik ada 

yang mempunyai kecenderungan pada auditif  yaitu senang mendengarkan, visual 

senang melihat dan cenderung kinestetik yaitu senang melakukan. Oleh karena itu, 

guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran.  

Tujuan menggunakan variasi adalah: (a) memelihara dan meningkatkan 

perhatian siswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar; (b) 

meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui kegiatan 

investigasi dan eksplorasi; (c) membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah; 

(d) kemungkinan dilayaninya siswa secara individual sehingga memberi kemudahan 

belajar; (e) mendorong aktivitas belajar dengan berbagai kegiatan atau pengalaman 

belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif. 

Menurut Anitah (2009: 7.50) pada dasarnya variasi dalam kegiatan 

pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:  

1) variasi dalam gaya mengajar terdiri dari: variasi suara, pemusatan perhatian, 

kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, dan 

perubahan dalam posisi guru. 

2) variasi dalam pola interaksi terdiri dari: kegiatan klasikal, kegiatan 

kelompok kecil, kegiatan berpasangan dan kegiatan perorangan. 
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3) variasi dalam penggunaan alat bantu pembelajaran terdiri dari: variasi alat 

bantu pembelajaran yang dapat dilihat, variasi alat bantu pembelajaran yang 

dapat didengar, dan variasi alat bantu oembelajaran yang dapat diraba dan 

dimanipulasi. 

Menurut Djamarah (2010: 125) variasi dalam pembelajaran bertujuan 

meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap relevansi proses 

belajar mengajar, memberi kesempatan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu 

siswa, membentuk sikap positif siswa terhadap pembelajaran, memberi pilihan dan 

fasilitas dalam belajar individual, dan mendorong anak didik untuk belajar dengan 

melibatkannya dalam berbagai pengalaman yang menarik. 

5. Keterampilan Menjelaskan 

Menurut Rusman (2012: 87) tugas utama dari guru adalah mengajar, 

dalam mengajar guru dituntut untuk menyampaikan ilmu dengan menjelaskan 

materi pelajaran kepada siswa secara profesional. Pemberian penjelasan merupakan 

aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Tujuan pemberian penjelasan dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil, fakta, dan 

prinsip secara obyektif dan bernalar. 

2) melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau 

pertanyaan. 

3) mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan 

untuk mengatasi kesalahpahaman siswa. 
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4) membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan 

menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah. 

Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah sebagai 

berikut. 

1) merencanakan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang terencana. Guru 

sebelum melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu membuat 

perencanaan, baik itu berupa silabus maupun RPP. Dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup 

memerlukan keterampilan menjelaskan dari seorang guru. Oleh karena itu, 

penjelasan yang dilakukan guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang 

berkenaan dengan isi materi dan aktivitas siswa itu sendiri. 

2) penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memerhatikan 

hal-hal antara lain, kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian 

tekanan, dan penggunaan balikan. 

Menurut Anitah (2009: 7.55) keterampilan menjelaskan dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

1) keterampilan merencanakan penjelasan terdiri dari merencanakan isi pesan 

(materi), menganalisis karakteristik penerimaan pesan. 

2) keterampilan menyajikan penjelasan terdiri dari kejelasan, penggunaan contoh 

dan ilustrasi, pemberian tekanan dan balikan. 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil. 

Menurut Usman (2013: 94) diskusi kelompok adalah suatu proses yang 

teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang 
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informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau 

pemecahan masalah. 

Menurut Rusman (2012: 88) mengajar kelompok diartikan sebagai 

perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa 

untuk kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

salah satu cara yang dibutuhkan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dilakukan dengan berkelompok.  Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru 

dalam membimbing diskusi kelompok adalah sebagai berikut: (a) memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (b) memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman; (c) menganalisis pandangan siswa; (d) 

meningkatkan urunan siswa; (e) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (f) 

menutup diskusi. 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Anitah (2009: 8.36) kegiatan pengelolaan adalah pengaturan orang 

dan barang yang memungkinkan terciptanya dan terpeliharanya kondisi belajar yang 

optimal. Kondisi belajar yang optimal sangat menentukan berhasilnya kegiatan 

pembelajaran.   

Menurut Usman (2013: 97) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar-mengajar. 

Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif. Komponen keterampilan mengelola kelas sebagai 

berikut: (a) menunjukkan sikap tanggap; (b) memberi perhatian; (c) memusatkan 
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pehatian kelompok; (d) memberikan petunjuk yang jelas; (e) menegur; (f) memberi 

penguatan. 

Komponen-komponen dalam mengelola kelas menurut Rusman (2014: 

90) sebagai berikut. 

1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal. 

2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal. guru dapat menggunakan strategi: (a) modifikasi tingkah laku, (b) 

guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan (c) 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

Menghindari campur tangan yang berlebihan, menghentikan penjelasan 

tanpa alasan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan, 

dan sikap yang terlalu berlebihan adalah hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh 

guru dalam pengelolaan kelas di samping dua jenis keterampilan tersebut. 

8. Keterampilan Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interest siswa. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, 

dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan 

kebutuhan individual (Rusman, 2014: 91). Komponen-komponen yang perlu 

dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran perseorang adalah sebagai berikut. 

1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

2) keterampilan mengorganisasi. 
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3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu memungkinkan 

guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalamifrustasi 

4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Menurut Djamarah (2010: 164) pengajaran perseorang diartikan sebagai 

suatu proses di mana setiap anak didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam 

mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. 

Sedangkan menurut Usman (2013: 103) pengajaran perseorang memungkinkan 

siswa belajar lebih aktif, memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar, 

berkembangnya daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa, serta dapat 

memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. 

9. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menurut Rusman (2012: 92)  keterampilan menutup pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

menutup pelajaran mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa 

dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Menutup pelajaran 

merupakan 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 pembelajaran. 

Menurut Usman (dalam Rusman, 2012: 92) komponen menutup pelajaran 

yaitu: 
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1) meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2) melakukan evaluasi antara lain dengan cara mendemonstrasikan 

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeskplorasi 

pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal tertulis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

mengajar, selain ditentukan oleh faktor keaktifan siswa dalam belajar juga akan 

tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan 

mengajar. Diharapkan setelah menguasai keterampilan mengajar yang telah 

dijelaskan di atas dapat bermanfaat bagi guru, sehingga dapat mengembangkan 

keterampilan-keterampilan guru dalam mengajar.  

  Peneliti mengembangkan indikator keterampilan guru yang dikemas dalam 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan 

media visual pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01 dengan masing-masing 4 

deskriptor. Berikut ini indikator keterampilan guru dalam pendekatan scientific 

dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual: 1) 

keterampilan membuka pelajaran, 2) keterampilan bertanya, 3) keterampilan 

memberikan penguatan, 4) keterampilan mengadakan variasi, 5) keterampilan 

menjelasakan, 6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7) 

keterampilan mengelola kelas, 8) keterampilan perorangan, 9) keterampialan 

menutup pembelajaran. 
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2.3.2 Aktivitas siswa  

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang 

lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Aktivitas merupakan asas terpenting 

dalam belajar. Aktivitas disini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa, raga, 

psikofisik menuju perkembangan pribadi individu seutuhnya, yang menyangkut 

unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa (psikomotorik). (Djamarah, 2008: 2) 

Menurut  Paul B. Dierich (dalam Sardiman, 2011: 101) menggolongkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin. 

5) drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) motor activities, antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

7) mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.  
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  Jadi dengan klasifikasi aktivitas siswa seperti diuraikan tersebut, 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa di sekolah sangat kompleks dan bervariasi. 

Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-

sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat 

aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan memperlancar peranannya 

sebagai pusat dan transformasi kebudayaan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa 

sangat menentukan pola aktivitas belajar. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengembangkan indikator aktivitas siswa yang dikemas dalam pendekatan 

scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual 

pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01. Berikut ini indikator aktivitas siswa dalam 

penelitian ini: 1) kesiapan mengikuti pembelajaran, 2) mendengarkan informasi 

yang disampaikan guru, 3) memperhatikan penjelasan dari guru, 4) membentuk 

kelompok belajar, 5) antusias dalam membuat pertanyaan dan jawaban, 6) 

menyajikan hasil pekerjaannya, 7) menyimpulkan materi pembelajaran, 8) 

mengerjakan soal evaluasi, 9) mengikuti kegiatan akhir. 

2.3.3 Materi Pembelajaran 

Hamdani (2011: 120) mengemukakan bahan ajar merupakan bagian dari 

sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun 

secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana 

yang memungkinkan siswa untuk belajar. 
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Materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Menurut 

Sanjaya (2012: 142) menyebutkan bahwa materi pelajaran dapat dibedakan 

menjadi: 

1) pengetahuan (knowledge), menunjuk pada informasi yang disimpan dalam 

pikiran siswa, dengan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai 

informasi yang harus dihafal dan dikuasai siswa. 

2) keterampilan (skill), menunjuk pada tindakan-tindakan (fisik dan non fisik) 

yang dilakukan seseorang dengan cara kompeten untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

3) sikap (attitude), menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak 

sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya oleh siswa. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

adalah isi dari mata pelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah ada, dalam hal ini 

seorang guru harus pintar mengolah materi pembelajaran tersebut sehingga seorang 

siswa dapat memahami materi secara mendalam. 

2.3.4 Iklim Pembelajaran 

Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004) iklim pembelajaran mencakup: 

1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan 

2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

Iklim sekolah yang baik itu selalu terbebas dari segala kebisingan, 

keramaian maupun kejahatan, suasanya senantiasa dalam keadaan yang tentram, 
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hubungan yang sangat bersahabat diantara para penghuninya, mulai dari kepala 

sekolah, guru, siswa maupun para pegawai administrasinya. Bahwasannya sekolah 

itu membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif, suatu lingkungan yang baik 

secara fisik maupun psikis dapat menumbuh iklim yang menyenangkan untuk 

melakukan kerja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa iklim pembelajaran adalah segala situasi 

yang muncul antara guru dan siswa atau antar siswa yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar agar lebih menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna 

demi terwujudnya semangat siswa dan kreativitas guru lebih baik. Adapun 

indikator iklim pembelajaran yang baik diantaranya (1) suasana kelas; dan (2) 

interaksi dalam pembelajaran. 

2.3.5 Kualitas Media Pembelajaran  

Menurut Eriksson dan Curl (dalam Indriana, 2011: 36), dalam memilih 

bahan atau media pengajaran, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu: 

1) isi media pengajaran tersebut berguna dan penting bagi anak didik; 

2) kandungan media tersebut menarik minat anak didik; 

3) formatnya sesuai dengan pengaturan aktivitas belajar; 

4) bahan yang digunakan valid, mudah didapat, dan tidak ketinggalan zaman; 

5) fakta dan konsepnya dikaji dari sisi kepadatannya; 

6) kandungan media tersebut berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

secara khusus; 

7) kandungan media tersebut memang sesuai dengan kondisi dan situasi 

mutakhir; 
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8) bahan atau materi tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang dapat 

menimbulkan kerugian, kontroversi, dan membahayakan; 

9) bahan atau materinya tidak menimbulakan sesuatu yang sifatnya 

propaganda, yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan; 

10) media pengajaran mempunyai sisi kreatif dengan kualitas teknik yang baik, 

gambarannya jelas dan menarik; 

11) media pengajaran mempunyai rancangan yang rapi dan terstruktur dengan 

baik; 

Adapun indikator media pembelajaran yang berkualitas diantaranya (1) 

kesesuaian media dalam pembelajaran, dan (2) kemampuan media dalam 

menciptakan interaksi dalam kelas. Agar proses belajar mengajar dapat berhasil 

dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. 

Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses 

dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk 

menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut 

dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan (Sukiman, 2012: 31). 

Arsyad (2009: 9) mengemukakan bahwa belajar dengan menggunakan 

indera ganda, pandang dan dengar akan memberikan keuntungan bagi siswa. siswa 

akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan 

stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Para ahli memiliki 

pandangan yang searah mengenai hal itu. Perbandingan pemerolehan hasil belajar 

melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang 

lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, dan hanya 
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sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera lainnya. 

Sementara itu, Dale memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui 

indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui 

indera lainnya sekitar 12%. 

2.3.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Tugas utama guru 

dalam kegiatan ini menurut Sanjaya (2012: 13) adalah merancang instrumen yang 

dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

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

keterampilan. 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (1956) dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga ranah (domain), yaitu:  

1) domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta (creating). 

2) domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai peserta didik. 

Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didikan afektif adalah 

penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian (valu-ing), 

pengorganisasian (organization) dan karakterisasi. 
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3) domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik peserta didik seperti 

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

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), 

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa 

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu tujuan dalam pembelajaran dimana di dalamnya 

terdapat beberapa aspek yang terkandung atau dinilai di dalamnya. Aspek-aspek 

tersebut yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimana ketiga aspek ini 

sifatnya komprehensif dan tidak secara fragmentis atau terpisah. 

Pengukuran hasil belajar IPS dalam penelitian ini meliputi penilaian 

kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Pada penilaian kognitif 

diukur dalam bentuk tes (evaluasi) pada setiap akhir pembelajaran. Sedangkan 

penilaian afektif dan penilaian psikomotorik ditunjukkan dalam pengamatan 

menggunakan lembar instrumen aktivitas siswa. 

 

2.4 Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Solihatin (2012: 14-15) Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS adalah 

ilmu sosial yang membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. 

Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian 

dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai  permasalahan yang ada dan terjadi 

dilingkungan sekitarnya.  



36 
 

 
 

Menurut Mulyono (dalam Taneo, 2010: 1.7) IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi 

sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan sebagainya. Menurut Saidiharjo 

IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah 

mata pelajaran yang mempunyai ciri-ciri sama seperti, geografi, ekonomi, sejarah, 

antropologi dan politik.  

Sedangkan menurut BSNP (2006: 575) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 

IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan 

mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai cabang ilmu yaitu, geografi, sejarah, 

sosiologi, dan ekonomi yang merupakan kajian dari permasalahan tentang aktivitas 

hidup manusia. 

2.4.1 Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Menurut Nursid Sumaatmadja (dalam Hidayati dkk, 2008: 1-24) tujuan 

pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian social yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negar. Sedangkan secara rinci Oemar Hamalik 

merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, 
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yaitu: (1) pengetahuan dan pemahaman, (2) sikap hidup belajar, (3) nilai-nilai sosial 

dan sikap, (4) keterampilan. 

 Sedangkan menurut BSNP (2006: 575) IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan 

lingkungan.  

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, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

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

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS 

adalah membekali peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat 

dan minat yang dimiliki untuk menjadi warga negara yang baik dan terampil yang 

berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. 

2.4.2 Pembelajaran IPS di SD  

Menurut Hidayati, dkk (2008: 1-11) pengajaran IPS (social studies), sangat 

penting bagi jenjang pendidikan dasar karena siswa yang datang ke sekolah berasal 

dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat 

mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Sekolah 

bukanlah satusatunya wahana atau sarana untuk mengenal masyarakat. Para siswa 

dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media massa, 
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media cetak maupun media elektronika, misalnya melalui acara televisi, siaran 

radio, membaca koran. Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah mungkin 

masih bersifat umum terpisah-pisah dan samar-samar. Oleh karena itu agar 

pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih 

umum dan samar-samar tersebut perlu disistematisasikan. 

Melalui pengajaran Pengetahuan Sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan 

dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif. Untuk 

menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif merupakan 

tantangan berat, karena masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itulah Pengetahuan Sosial dirancang untuk membangun dan 

merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu 

berubah dan berkembang secara terus menerus. 

Dengan demikian sekolah mempunyai peran dan kedudukan yang penting 

karena apa yang telah diperoleh di luar sekolah, dikembangkan dan diintegrasikan 

menjadi sesuatu yang lebih bermakna di sekolah, sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kematangan siswa. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, 

siswa SD belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah 

sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah 

tersebut. Melalui pengajaran IPS siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-

tantangannya. Selanjutnya diharapkan mereka kelak mampu bertindak secara 

rasional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 
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2.4.3 Cakupan Materi IPS SD 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman 

muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan 

dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai dengan beban 

belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud 

terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan 

berdasarkan standar kompetensi lulusan (BSNP, 2006: 11). 

Organisasi materi pendidikan IPS pada tingak sekolah dasar menggunakan 

pendekatan secara terpadu/ fusi. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat 

perkembangan usia siswa SD yang masih pada taraf berpikir abstrak. Materi 

pendidikan IPS disekolah dasar disajikan secara tematik dengan menambil tema-

tema sosial yang terjadi disekitar siswa. Demikian juga halnya tema-tema sosial 

yang dikaji berangkat dari fenomena-fenomena serta aktivitas sosial ang terjadi 

disekitar siswa. Dengan demikian seorang guru yang akan melaksakan proses 

pembelajaran IPS harus dibekali dengan sejumlah pemahaman karakteristik 

pendidikan IPS yang meliputi pengertia dan tujuan pendidikan IPS, landasan 

filosofis, pengembangan kurikulum pendidikan IPS serta disiplin-disiplin ilmu 

sosial yang dikembangankan dalam pendidikan IPS. 

Ditinjau dari ruang lingkup materinya, menurut Susanto (2014: 22) bidang 

studi IPS memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) menggunakan pendekatan 

lingkungan yang luas, (b) menggunakan pendekatan terpadu antarmata pelajaran 

yang sejenis, (c) berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerja 
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sama, (d) mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif dan 

sesuai dengan perkembangan anak, dan (e) mampu meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Adapun standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas IV semester 2 adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Mata Pelajaran IPS Kelas IV Semester 2 

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 

Kegiatan penelitian ini akan mengkaji/mengelola materi IPS yang akan 

dipelajari oleh siswa yaitu pada standar kompetensi mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi dan kompetensi dasar 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

2.4.4 Evaluasi Pembelajaran IPS SD 

Dalam pembelajaran IPS evaluasi memliki pengertian penilaian program, 

prosen dan hasil pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS yang 

berkesinmabungan, sebaiknya dilakukan secara terus menerus sesuai dengsan 
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keterlaksanaan pembelajarannya. Evaluasi seperti ini merupakan barometer atau 

pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahai oleh 

siswa, serta seberapa besar penguasaan atau pemahaman siswa. Evaluasi 

pembelajaran IPS pada setiap jenajang memiliki karakteristik tersendiri yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa.  

1) Evaluasi dengan penilaian tes 

Tujuan dari penialai evaluasi melalui penilaian tes adalah untuk mengetahui 

apaka seseorang siswa telah menguasai atau belum menguasai bahan pelajaran yang 

bersangkutan. Dengan evaluasi ini juga dapat melihat perbedaan kemampuan, 

bakat, sikap, minat atau aspek-aspek kepribadian lainnya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun soal: (1) validitas: soal yang diberikan untuk 

mengukur dan mengungkapkan kemampuan yang menjadi tujuan intruksional, (2) 

reliabilitas: tes memberikan hasil yang konsisten dan mantap, untuk mengukur 

kemampuan seseorang, (3) objektifitas: soal tes tidak dipengaruhi oleh pemberi tes 

yang melakukan pengukuran, (4) efisiensi: tes dilakukan dengan mudah tidak 

memerlukan waktu, tenaga dan biaya. 

2) Evaluasi dengan penilaian nontes 

Salah satu ciri pembaharuan pengajaran IPS bersangkutan dengan lingkup 

tujuan yang hendak dicapai, yang tidak terbatas pada aspek kognitif, tetapi 

mencakup aspek keterampilan dan juga mencakup aspek afektif. Ada 6 cara 

penilaian nontes: (1) penilaian keterampilan, (2) penilaian dengan membuat 

karangan, (3) penilaian dari segi afektif, (4) skala pilihan, (5) studi kasus, (6) 

portofolio. 
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3) Evaluasi dengan penilaian otentik 

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang 

perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang diakui oleh siswa melalui 

berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, mambuktikan atau menunjukkan 

secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.  

 

2.5  Pendekatan Scientific 

2.5.1 Karakteristik Pembelajaran Scientific 

Menurut Daryanto (2014:51) penerapan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan. Pembelajaran dengan 

pendekatan scientific memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) berpusat pada 

siswa; (b) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip; (c) melibatkan proses kognitif yang pontensial merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa; (d) 

dapat mengembangkan karakter siswa.  

2.5.2 Tujuan Pembelajaran dengan Pendekatan Scientific 

Menurut Daryanto (2014:54) tujuan pembelajaran dengan pendekatan 

scientific didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan scientific adalah: (a) meningkatkan kemampuan 

intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa; (b) membentuk 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik; (c) 

terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 



43 
 

 
 

merupakan suatu kebutuhan; (d) diperolehnya hasil belajar yang tinggi; (e) melatih 

siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide; (f) mengembangkan karakter siswa. 

2.5.3 Langkah-Langkah Pendekatan Scientific 

Ada sebuah keyakinan bahwa pendekatan Scientific merupakan titian emas 

perkembangan dan pengembangan sikap (ranah afektif), keterampilan (ranah 

psikomotorik), dan pengetahuan (ranah kognitif). Menurut Kemendikbud (2013) 

tahap-tahap pendekatan scientific dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. 

1) mengamati  

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. 

Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara 

nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan 

mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan 

yang lama dan matang. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu 

siswa. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan 

metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang 

dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

2) menanya  

Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

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

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, ketika itu pula dia 

mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 
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Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata, 

pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah “pertanyaan” 

tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk 

pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Bentuk pertanyaan, 

misalnya: Apakah ciri-ciri kalimat yang efektif? Bentuk pernyataan, misalnya: 

Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif! 

3) mengumpulkan informasi/eksperimen  

Siswa harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi 

atau substansi yang sesuai untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik. 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

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

Tahap keempat menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu 

mengasosiasikan/mengolah informasi, tahap ini seperti halnya tahap ketiga menurut 

Kemendikbud. Kegiatan belajarnya meliputi mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi 

yang dikembangkan berupa sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 

dalam menyimpulkan. 

4) mengasosiasikan/mengolah Informasi  

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk 

kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer 
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peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan 

peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak 

berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. 

Tahap ketiga dalam pendekatan saintifik menurut Permendikbud No. 81A 

Tahun 2013 yaitu mengumpulkan informasi/eksperimen, tahap ini seperti halnya 

tahap keempat “mencoba” menurut Kemendikbud. Kegiatan belajarnya meliputi 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek 

atau kejadian, aktivitas dan wawancara dengan narasumber. Sedangkan kompetensi 

yang dikembangkan yaitu sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

5) mengkomunikasikan  

Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari 

sekadar teknik pembelajaran di kelas. Kolaborasi esensinya merupakan filsafat 

interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama 

sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk 

memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pada 

pembelajaran kolaboratif kewenangan guru atau fungsi guru lebih bersifat direktif 

atau manajer belajar, sebaliknya, siswalah yang harus lebih aktif. 

Tahap kelima menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu 

mengkomunikasikan. Kegiatan belajarnya yaitu menyampaikan hasil pengamatan, 
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kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis,atau media lainnya. 

Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

 

2.6  Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Menurut Arends (Suprijono, 2012:46) mengatakan bahwa model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. 

2.6.1 Pengertian Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Model pembelajaran snowball throwing menurut Miftahul Huda (2013) 

digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada siswa 

serta dapat juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

kemampuan siswa dalam materi tersebut. Model pembalajaran ini melatih siswa 

untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan 

tersebut kepada teman satu kelompoknya.  

Menurut Arahman (dalam Hamdayama, 2014:158) snowball throwing 

adalah suatu metode pembelajaran yang diawali ketua kelompok untuk mendapat 



47 
 

 
 

tugas dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang 

dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperolehnya. 

2.6.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Snowball  

Menurut Miftahul Huda (2013:226), langkah-langkah model pembelajaran 

snowball throwing adalah: 

1) guru menyampaikan materi yang akan disajikan.  

2) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.  

3) masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman 

sekelompoknya. 

4) masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok. 

5) siswa membentuk kertas tersebut seperti bola dan dilempar dari satu siswa 

ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. 

6) setelah siswa mendapat satu bola, ia diberi kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian. 

7) guru mengevaluasi dan menutup pembelajaran. 

2.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Kelebihan model pembelajaran snowball throwing menurut Hamdayama 

(2011:161) sebagai berikut:  
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1) suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain 

dengan melempar bola kertaskepada siswa lain. 

2) siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain.  

3) membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu 

soal yang dibuat temannya seperti apa. 

4) siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

5) pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung 

dalam praktik. 

6) pembelajaran menjadi efektif. 

7) aspek konkrit, afektif, dan psikomoto dapat tercapai. 

Kekurangan model pembelajaran snowball throwing menurut Hamdayama 

(2011:161) sebagai berikut:  

1) sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga 

apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. 

2) ketua kelompok tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi 

penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi. 

3) tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat 

berkelompok kurang termotovasi. 

4) memerlukan waktu yang panjang. 

5) murid yang nakal cenderung berbuat nakal. 

6) kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid.  



49 
 

 
 

Akan tetapi kekurangan dalam penggunaan model pembelajaran snowball 

throwing dapat tertutupi dengan cara berikut: 

1) guru menerangkan terlebih dahulu materi yang akan didemonstrasikan secara 

singkat dan jelas. 

2) mengoptimalkan waktu dengan cara memberi batasan wakktu dalam 

pembuatan kelompok dan pembuatan pertanyaan. 

3) guru ikut serta dalam pembuatan kelompok. 

4) memisahkan grup anak yang dianggap sering membuat gaduh dalam kelompok 

yang berbeda. 

5) guru memberikan kuis individu dan penghargaan kelompok. 

 

2.7 Media Pembelajaran Visual 

Menurut Djamarah (2013:120) media adalah sumber belajar, maka secara 

luas media dapat diartikan dengan manusia, benda,  ataupun peristiwa yang 

memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Media 

adalah alat bantu apa aja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. 

Sukiman (2012: 32) menyatakan bahwa salah satu gambaran yang paling 

banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses 

belajar adalah Dale‟s Cone of Experience (Kerucut Pengalaman Dale). 



50 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale 

Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan 

pengalaman yang dikemukakan oleh Brunner. Hasil belajar seseorang diperoleh 

mulai dari pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang ada di lingkungan 

kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang 

verbal (abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampai pesan itu. Dasar pengembangan kerucut pengalaman Dale bukanlah 

tingkat kesulitan, melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis indera yang turut 

serta selama penerimaan isi pengajaran atau pesan. 

DePorter (dalam Sukiman, 2012: 34) mengemukakan bahwa agar proses 

belajar dapat efektif perlu juga disesuaikan dengan tipe atau gaya belajar peserta 

didik. Secara umum dikenal tiga macam gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan 

kinestetik. Penjelasannya antara lain sebagai berikut: 

1) belajar visual adalah belajar melalui apa yang mereka lihat. adapun ciri-ciri 

belajar visual adalah: (a) teliti tehadap yang detail, (b) mengingat dengan 
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mudah apa yang dilihat, (c) mempunyai masalah dengan ilustrasi lisan, (d) 

tidak mudah terganggu dengan suara gaduh, (e) pembaca cepat dan tekun, (f) 

lebih suka membaca daripada dibacakan, (g) lebih suka metode demonstrasi 

daripada ceramah, (h) bila menyampaikan gagasan sulit memilih kata, (i) rapi 

dan teratur, dan (j) penampilan sangat penting.  

2) pelajar auditorial melakukannya melalui apa yang mereka dengar. adapun ciri-

ciri gaya belajar auditorial adalah: (a) bicara pada diri sendiri saat bekerja, (b) 

konsentrasi mudah terganggu oleh suara ribut, (c) senang bersuara keras ketika 

membaca, (d) sulit menulis, tapi mudah bercerita, (e) pembicara yang fasih, (f) 

sulit belajar dalam suasana bising, (g) lebih suka musik daripada lukisan, (h) 

bicara dalam irama yang terpola, dan (i) lebih suka gurauan lisan daripada 

membaca buku humor. 

3) kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. adapun ciri-ciri gaya belajar 

kinestetik adalah: (a) berbicara dengan perlahan, (b) menanggapi perhatian 

fisik, (c) menyentuh orang untuk mendapat perhatian, (d) banyak bergerak dan 

selalu berorientasi pada fisik, (e) menggunakan jari sebagai penunjuk dalam 

membaca, (f) banyak menggunakan isyarat tubuh, (g) tidak bisa duduk diam 

dalam waktu lama, dan (h) selalu ingin melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih menari dan menyenangkan serta tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  
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2.7.1 Macam-Macam Media Pembelajaran Visual 

Media visual menurut Djamarah (2013:124) media visual adalah media yang 

hanya mengandalkan indra penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan 

gambar diam seperti film strip, slides foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 

Adapula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti 

film bisu dan film kartun. 

Media pembelajaran visual pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 2 

jenis yaitu (Annitah, 2011): Media visual dalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan indra penglihatan, media visual ini terdiri dari media yang 

dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan.  

a. Media Visual yang Diproyeksikan  

Media yang menggunakan alat proyeksi (projector) sehingga gambar 

atau tulisan tampak pada layar. Media proyeksi ini bisa berbentuk media 

proyeksi diam (still pictures)dan media proyeksi gerak (motion pictures).  

b. Media Visual Tidak Diproyeksikan  

Media visual yang tidak diproyeksikan ada 3 jenis yaitu gambar 

fotografik, gambar grafis, dan diagram.  

2.7.2 Fungsi Media Visual 

Menurut Levie & Lentz (1982) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

a. Fungsi Atensi 

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 
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makna visual yang menampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali 

pada awal pelajaran siswa tidak tertarik pada materi pelajaran atau mata pelajaran 

itu merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga 

mereka tidak memperhatikan. 

b. Fungsi Afektif 

Fungsi Afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual 

dapat menggugah emosi dan sikap siswa misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras. 

c. Fungsi Kognitif 

Fungsi Kognitif  media visual  terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi Kompensatoris 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks bagi siswa 

yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingat kembali. Dengan kata lain media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi 

pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 
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2.8 Teori Belajar yang Mendasari Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual 

2.8.1 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Menurut Piaget (dalam Suyono, 2012: 83) setiap anak mengembangkan 

kemampuan berpikirnya menurut tahapan yang teratur. Proses berpikir anak 

merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap dari fungsi intelektual, dari 

konkret menuju abstrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) tahap Sensori Motor  (lahir-2 tahun) pada tahap ini mereka mengandalkan 

kemampuan sensorik dan motorik. Anak mulai memahami bahwa perilaku 

tertentu menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. 

2) tahap Pra-Operasional  (2-7 tahun) pada tahap ini kecenderungan anak untuk 

selalu mengandalkan dirinya pada persepsinya tentang realitas sangatlah 

menonjol. Dengan adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu 

mengingat banyak hal tentang lingkungannya. 

3) tahap Operasional Konkret (7-11 tahun) pada tahap ini berkembang daya 

mampu anak berpikir logis untuk memecahkan masalah kongkrit.  

4) tahap Operasional Formal (11 tahun ke atas) pada tahap ini anak sudah mampu 

berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai ide, mereka sudah mampu 

memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Sehingga pada tahap ini 

anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis, secara proporsional, 

serta menarik generalisasi secara mendasar. 

Dengan demikian penerapan model snowball throwing berbantuan media 

visual dalam proses pembelajaran adalah guru dalam memperkenalkan informasi 
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yang melibatkan siswa menggunakan konsep-konsep dengan memperhatikan tahap 

perkembangan siswa. Siswa belajar melalui partisipasi aktif untuk memperoleh 

pengalaman dan menemukan konsep dan prinsip pengetahuan sendiri melalui 

benda-benda konkrit disekitar lingkungan siswa. Selain itu, siswa diberi 

kesempatan untuk melakukan hal yang konkrit ditunjang dengan interaksi teman 

sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. 

 

2.8.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Teori kontruktivisme itu sendiri menurut Rifa’i (2011: 137) adalah teori 

yang menuntut siswa harus menemukan dan mentransformasikan informasi 

kompleks ke dalam dirinya sendiri. Teori ini memandang siswa sebagai individu 

selalu me-meriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang 

telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat 

digunakan lagi. Hal ini memberikan impikasi bahwa siswa harus terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

konstruktivisme merupakan pembelajaran yang mengharuskan siswa menggali 

sendiri pengetahuan yang telah dimilikinya untuk kemudian dikolaborasikan 

dengan pengetahuan baru yang baru didapatnya, dengan teori pembelajaran ini 

siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran baru dengan materi yang telah di-

dapat sebelumnya.  Oleh karena itu, pembelajaran dengan model snwoball throwing 

sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran ini berpusat pada 

siswa, karena siswa diberi tugas untuk membuat dan menjawab pertanyaan denga 
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kalimatnya sendiri dari materi yang diperoleh dari ketua kelompoknya, sedangkan 

dalam pembelajaran pendidik hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing. 

Suasana pembelajaran juga dirancang secara demokratis dengan memberikan 

kesempatan siswa lain untuk menanggapi hasil jawaban suatu pertanyaan. 

Melalui penerapan snowball throwing dengan media visual ini siswa akan 

memperoleh pengetahuan yang bermakna karenakan pengetahuan yang didapat 

merupakan hasil dari pemikiran siswa yang telah didapat sebelumnya dan berusaha 

digali sendiri berdasarkan pengetahuan baru yang diperoleh. 

 

2.9 Penerapan Pendekatan Scientific dengan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Berbantuan Media Visual 

Berdasarkan landasan teori mengenai pelaksanaan pendekatan scientific 

dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual maka 

dapat diimplementasikan pelaksanaannya sebagai berikut: 

k) guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi dengan media 

visual gambar teknologi. 

l) siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan teknologi dari 

media visual gambar teknologi. 

m) siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS perkembangan teknologi 

dari media visual gambar teknologi yang ditampilkan.  

n) guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok 

untuk memberikan penjelasan tentang materi IPS perkembangan teknologi. 
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o) guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan menyampaikan 

materi IPS tentang perkembangan teknologi kepada teman sekelompoknya. 

p) guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing siswa untuk 

menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang perkembangan teknologi yang 

disampaikan ketua kelompoknya. 

q) guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola kertas dari 

lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

r) guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

didapat dari lemparan. 

s) guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan membagikan 

lembar evaluasi. Guru menutup pembelajaran. 

 

2.10 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan tentang model 

snowball throwing berbantuan media visual dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS yang mendukung peneliti untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Van Dat Tran pada tahun 2013 dengan judul 

“Theoretical Perspectives Underlying the Application of Cooperative Learning in 

Classrooms”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

telah menjadi pusat perhatian dunia karena telah terbukti memiliki efek yang kuat 

pada keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, serta hasil positif 

lainnya seperti akademik, sosial, afektif, dan psikologis. Namun demikian ada 
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perbedaan pendapat mengenai pernyataan bahwa siswa yang diajarkan 

pembelajaran kooperatif menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

yang menggunakan metode mengajar tradisional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani soegiyanto, MG Dwiji Astuti 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Struktur Bumi” pada siswa kelas V SD Negeri 

Ngadiroyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Hasilnya menunjukkan 

bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang struktur bumi pada siswa kelas V 

SDN Ngadiroyo tahun ajaran 2012/2013. Jurnal Didaktika Dwija Indria (SOLO)  

Vol 1, No 6 (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardin Siallagan dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa” di SMA N 1 Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa model Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil 

belajar dengan melihat keaktifan pada siklus I sebesar 70% dan keaktifan pada 

siklus II sebesar 85% dan Ketuntasan Klasikal pada siklus I sebesar 86 % dan 

ketuntasan klasikal pada siklus II sebesar 94%. Penerapan model pembelajaran 

Snowball Throwing merupakan model yang efektif digunakan karena antara materi 

pelajaran dan model pembelajaran signifikan untuk digunakan. JUPIIS VOLUME 4 

Nomor 1 Juni 2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Basilia Esi, Edy Yusmin, Hery Kresnadi 

dengan judul “Peningkatan Aktivitas Pembelajaran Matematika Menggunakan 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/issue/view/216
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Model Snowball Throwing Pada SDN 10 Parindu Sanggau”.  Siswa kelas IV yang 

berjumlah 27 orang ,terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat peningkat aktivitas fisik dari baseline 

25,9% menjadi 40,7% pada siklus I, siklus II sebesar 70,4%, terdapat peningkatan 

aktivitas mental dari baseline 25,2% menjadi 32,6% pada siklus I, siklus II sebesar 

61,5%, terdapat peningkatan aktivitas emosional dari baseline sebesar 38,9% 

meningkat menjadi 44,5% pada siklus I siklus II sebesar 79,6%. Dari data yang 

diperoleh terjadi peningkatan yang signifikan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Vol 2, No 3 (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Entin T. Agustina di SMK Negeri 14 

Bandung dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Snowball Throwing 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Membuat Produk Kria Kayu 

dengan Peralatan Manual”  dengan hasil penelitian ditandai dari ketercapaian 

indikator keberhasilan penelitian  tindakan kelas dan adanya peningkatan rata-rata 

hasil pembelajaran standar kompetensi (SK) membuat produk kria kayu dengan 

peralatan manual dari siklus I sebesar sebesar 56,70 dan siklus II yaitu sebesar 

81,09. Sedangkan untuk pencapaian ketuntasan belajar siklus I sebesar 35,48% dan 

pada siklus II sebesar 90,32%. Hasil observasi terhadap kegiatan aktifitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran juga terlihat semakin meningkat dari siklus I 

mendapatkan katagori aktif sedangkan pada siklus II kategori sangat aktif sekali. 

Demikian juga hasil observasi terhadap kegiatan guru selama proses pembelajaran 

juga menunjukkan peningkatan dari siklus I mendapatkan kategori baik dan pada 

siklus II mendapatkan kategori baik sekali. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Triana Kartika Santi dengan judul 

“Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing Dalam Mata Kuliah 

Sistematika Hewan Vertebrata Mahasiswa Pendidikan Biologi”. Hasil penelitian 

secara keselurahan dapat disimpulkan bahwa pada saat pembelajaran keaktifan 

diskusi saat sebelum tindakan yang mencapai kategori baik hanya 10 mahasiswa 

(41%), siklus I 13 mahasiswa (54 %), siklus II 19 mahasiswa (79 %). Ditinjau dari 

hasil belajar (aspek kognitif) sebelum tindakan 9 mahasiswa (37,5 %), siklus I 14 

mahasiswa (58 %) dan siklus II 18 mahasiswa (75 %). Jurnal Ilmiah 

PROGRESSIF, Vol.8 No.22, April 2011. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rahman dengan judul “Penerapan 

Metode Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V 

Pada SDN No. 1 Pantolobete” tahun ajaran 2013/2014.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I aktivitas siswa pada pertemuan pertama 

skor yang diperoleh yaitu 50,00% dan masuk dalam kategori Cukup sedangkan 

pada pertemuan kedua mengalami peningkatan skor yang diperoleh yaitu 60,00 dan 

masuk dalam kategori Cukup, begitu juga dengan aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan pertama skor yang diperoleh yaitu 53,57% dan masuk dalam kategori 

Cukup dan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan dengan skor 64,29% dan 

masuk dalam kategori cukup, secara keseluruhan aktivitas siswa dan guru 

mengalami peningkatan aktivitas meskipun masih dalam kategori cukup,dan pada 

analisis soal siklus I menunjukan hasil ketuntasan klasikal yang diperoleh yaitu 

14,30% dan daya serap klasikal yang diperoleh 57,86%. Pada tindakan siklus II 

aktivitas siswa mengalami peningkatan yang signifikan pada pertemuan pertam 
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skor yang diperoleh 75,00% dan masuk dalam kategori Baik meningkat pada 

pertemuan kedua dengan skor 90,00% sedangkan penilaian aktivitas guru pada 

siklus II pertemuan pertama skor yang diperoleh 71,43% dan masuk dalam kategori 

Baik meningkat pada pertemuan kedua skor yang diperoleh 89,29% dan masuk 

dalm kategori Sangat baik secara keseluruhan setiap siklus mengalami peningkatan 

disetiap pertemuan, dan hasil analisis soal pada siklus II ketuntasan kalsikal yang 

diperoleh 92,90% dan daya serap klasikal yang diperoleh 85,71 dari hasil ini 

,menunjukan bahwa metode Snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 

dan aktivitas siswa di SDN No. 1 Pantolobete.  Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 

5 No. 4 ISSN 2354-614X. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuni Akhiriyah dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk  Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V  SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota 

Semarang”  didapatkan hasil penelitian dari hasil pengamatan aktivitas guru pada 

siklus I adalah 2,5 sedangkan pada siklus II 3,0 dan pada siklus III adalah 3,4 Yang 

masuk dalam kategori sangat baik.  Model pembelajaran  Snowball Throwing  

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil  pengamatan aktivitas siswa pada siklus I adalah 3,0 sedangkan pada 

siklus II adalah 3,53 dan siklus III adalah 3,56 yang termasuk katergori sangat baik. 

Selain itu hasil belajar IPS dengan materi persiapan kemerderkaan indonesia, dari 

siklus I sampai siklus III selalu meningkat. Hasil belajar siklus I nilai  rata-rata tes 

awal adalah 54,7 dan rata-rata tes akhiradalah 67,6. Sedangkan ketuntasan belajar 

klasikal yang diperoleh siswa adalah 63% dengan jumlah siswa sebanyak 46 siswa. 
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Untuk siklus II rata-rata hasil belajar adalah tes akhir 73,5. Adapun ketuntasan 

belajar klasikal  yang diperoleh adalah 73,9%.  Hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus III adalah 76,5 dengan ketuntasan belajar klasikal adalah 84,7%. Jurnal 

KREATIF, vol 1, no 2 (2011). 

Hasil penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model snowball throwing dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS, meliputi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai pendukung dalam penelitian tindakan yang akan dilakukan 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media 

Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01”.  

 

2.11 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diambil pokok pemikiran 

bahwa pembelajaran IPS di SDN Ngijo 01 Kota Semarang belum mencapai hasil 

yang optimal khususnya pada siswa kelas IV. Rendahnya kualitas pembelajaran IPS 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor guru, siswa, kegiatan pembelajaran, 

dan fasilitas, hal ini dikarenakan guru belum optimal dalam menggunakan model 

dan media pembelajaran yang kurang bervariasi, guru dominan menggunakan 

metode ceramah dalam mengajar sehingga siswa di kelas terlihat pasif dan siswa 

kurang termotivasi hal itu berakibat juga pada hasil belajar siswa. 
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Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama guru mitra melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model snowball throwing berbantuan 

media visual. Penerapan model snowball throwing berbantuan media visual dapat 

membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

bantuan media visual dan mendorong siswa untuk membangun sendiri 

pengetahuannya serta termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

sehingga kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya dapat memberikan 

kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif 

dan menyenangkan agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Peneliti berusaha mencari pemecahan masalah yaitu melalui penerapan 

model snowball throwing berbantuan media visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. Adapun kerangka 

berpikir dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Kondisi Awal 

Pembelajaran 

IPS 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Pembelajaran 

IPS melalui 

Model Snowball 

Throwing 

berbantuan 

Media Visual 

Kondisi Akhir 

Pembelajaran 

IPS 

1) Guru 

a) Belum maksimal menggunakan media yang menarik. 

b) Belum optimal menggunakan model pembelajaran inovatif. 

c) Dominan menggunakan metode ceramah. 

2) Siswa 

a) Kurang aktif terhadap pembelajaran. 

b) Kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar. 

c) Aktivitas siswa dalam pembelajaran rendah. 

3) Hasil Belajar 

a) Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM adalah 14 dari 19 siswa, 

sehingga ketuntasan klasikalnya 26,31%. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model snowball 

throwing berbantuan media visual meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model snowball 

throwing berbantuan media visual meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik  

3) Sebanyak ≥ 80% dari seluruh siswa kelas IV SDN Ngijo 01 Kota 

Semarang mengalami ketuntasan belajar klasikal dan sebesar ≥ 73 

mengalami ketuntasan belajar individual dalam pembelajaran IPS 

melalui model snowball thrwoing berbantuan media visual. 

Menerapkan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media 

visual dalam pembelajaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi dengan 

media visual gambar teknologi. 

2) siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan teknologi 

dari media visual gambar teknologi. 

3) siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS perkembangan 

teknologi dari media visual gambar teknologi yang ditampilkan.  

4) guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi IPS 

perkembangan teknologi. 

5) guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi kepada teman 

sekelompoknya. 

6) guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing siswa 

untuk menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang perkembangan 

teknologi yang disampaikan ketua kelompoknya. 

7) guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola kertas dari 

lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

8) guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang didapat dari lemparan. 

9) guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi. Guru menutup pembelajaran. 

 

Bagan 2.1 Alur kerangka berpikir 
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2.12 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, dirumuskan hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Penerapan pendekatan scientific 

dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual dalam 

mata pelajaran IPS, dapat meingkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN 

Ngijo 01 Kota Semarang”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Ngijo 01  tahun 

ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 19 siswa, meliputi 9 siswa perempuan dan 10 

siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngijo 01, Kecamatan Gunung 

Pati, Kota Semarang. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru kelas IV SDN Ngijo 01 dalam mata pelajaran IPS melalui 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual. 

b. Aktifitas siswa kelas IV SDN Ngijo 01 dalam mata pelajaran IPS melalui  

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual. 

c. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngijo 01 dalam mata pelajaran IPS melalui  

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual. 
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3.3 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu 

sifatnya berbasis kelas yang melibatkan komponen yang ada di dalam kelas meli-

puti siswa, guru, materi pembelajaran, dan media pembelajaran yang terangkum 

dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Menurut Arikunto (2014: 58) PTK adalah penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus PTK dengan langkah-langkah yang sama yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahapan tersebut dapat 

digambarkan pada skema berikut:  

 

Bagan 3.1: Alur Langkah-Langkah PTK (Arikunto, 2014: 16) 

Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas menurut 

Arikunto (2014: 17-20). 

3.3.1 Perencanaan  

  Tahap ini akan menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, 2014:17). 
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Perencanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) menelaah kompetensi 

dasar mata pelajaran lain yang sesuai dengan kompetensi bahasa Indonesia bersama 

tim kolaborator; (b) menentukan indikator mata pelajaran yang akan dicapai; (c) 

menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan scientific dengan model pembelajaran  snowball 

throwing berbantuan media visual; (d) menyiapkan media visual; (e) menyiapkan 

LKS dan alat evaluasi; (f) menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.3.2  Pelaksanaan Tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan adalah tahap kedua dalam kegiatan penelitian 

tindakan kelas ini. Tahap pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2014: 18). Tahap ini 

dilaksanakan untuk memperbaiki masalah berdasarkan pemecahan masalah yang 

telah ditetapkan. Selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana tindakan 

mengacu pada langkah-langkah yang telah dipersiapkan bersama kolaborator. 

3.3.3 Pengamatan  

Saminanto (2010: 12) menyebutkan bahwa observasi tindakan kelas meru-

pakan kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana efektivitas atas tindakan 

telah mencapai sasaran. Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif bersa-

ma guru kelas dan teman sejawat untuk mengamati proses pembelajaran yaitu 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran.  
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Alat yang digunakan untuk melakukan observasi dalam penelitian adalah 

lembar instrumen yang telah dipersiapkan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.  

3.3.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang su-

dah dilakukan (Arikunto, 2014: 19). Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan 

apa yang telah dicapai, dan apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diper-

baiki lagi dalam pembelajaran berikutnya. Refleksi dilakukan setelah melakukan 

tindakan, kemudian peneliti dan subjek peneliti bersama-sama mendiskusikan pe-

laksaan rancangan tindakan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara me-

nyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, 

dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan selanjutnya 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

3.4 Siklus Penelitian 

Dalam penelitian ini dilaksanakan dua siklus dimana masing-masing siklus 

dilakukan dua kali pertemuan dengan uraian sebagai berikut: 

3.4.1   Siklus I  

Siklus I dengan dua kali pertemuan dilakukan pada:  

Tabel 3.1 Waktu pelaksanaan siklus I 

Pertemuan I Pertemuan II 

Selasa, 24 Maret 2015 

Pukul 07.00-08.45 

Kamis, 26 Maret 2015 

Pukul 07.00-08.45 
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3.4.1.1 Perencanaan  

Berikut ini kegiatan perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus satu: 

a. Peneliti dan kolaborator menelaah SK dan KD yang berhubungan dengan 

perkembangan teknologi untuk pertemuan I dan II; 

b. Peneliti dan kolaborator menyusun perangkat pembelajaran kelas IV  mata 

pelajaran IPS dengan materi perkembangan teknologi; 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku-buku yang 

relevan dan menyiapkan gambar-gambar yang diperlukan; 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru, serta lembar catatan lapangan; 

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

Tabel 3.2 Pemetaan SK, KD dan Indikator Siklus I 

Standar 

kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi 

dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator  Peretemuan pertama: 

2.3.1 Memahami pengertian teknologi. 

2.3.2 Menjelaskan perkembangan teknologi tradisional.  

2.3.3 Menjelaskan perkembangan teknologi modern. 

2.3.4 Menjelaskan pebedaan teknologi tradisional dan modern. 

Pertemuan kedua: 

2.3.5 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi. 

2.3.6 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi sederhana. 

2.3.7 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi modern. 

2.3.8 Membedakan teknologi produksi sederhana dengan modern. 
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3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

Pertemuan I 

Tabel 3.3 Deskripsi kegiatan siklus I pertemuan I 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka.  

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah seorang 

siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi guru 

sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

“Naik apa kalian ketika berangkat sekolah? Apakah ada yang 

jalan kaki? Apakah ada yang mengayuh sepeda? Apakah ada 

yang diantar menggunakan kendaraan?” 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

 

10 menit  

Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

teknologi dengan media visual gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan 

teknologi dari media visual gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar teknologi 

yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi 

IPS perkembangan teknologi. 

90 menit 
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5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi 

kepada teman sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing 

siswa untuk menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang 

perkembangan teknologi yang disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola 

kertas dari lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi.  

Kegiatan Akhir 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil 

belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi siswa yang 

belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

Pertemuan II 

Tabel 3.4 Deskripsi kegiatan siklus I pertemuan II 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka.  

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah seorang 

 

10 menit  
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siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi guru 

sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

“Alat apa saja yang digunakan petani dalam membajak sawah? 

Coba sebutkan mana yang menggunakan alat tradisional dan 

mana yang modern?” 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

teknologi dengan media visual gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan 

teknologi dari media visual gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar teknologi 

yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi 

IPS perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi 

kepada teman sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing 

siswa untuk menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang 

perkembangan teknologi yang disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola 

kertas dari lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi. 

90 menit 
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Kegiatan Akhir 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil 

belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi siswa yang 

belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dibantu oleh observer adalah:  

a. mengamati keterampilan guru dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan;  

b. mengamati proses diskusi siswa;  

c. mengamati pemahaman siswa dalam materi pengembangan teknologi. 

3.4.1.4 Refleksi 

Refleksi yang dilakukan peneliti adalah:  

a. mencatat hasil observasi mengenai keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa;  

b. meminta saran dan kritik dari kolaborator;  

c. menganalisis hasil observasi untuk membuat simpulan terhadap pelaksanaan 

siklus I;  
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d. menyimpulkan hasil belajar siswa untuk mengetahui hasil pembelajaran pada 

siklus I dan merencanakan perbaikan pada siklus II;  

e. mendiskusikan hasil analisis dengan kolaborator untuk dilakukan tindakan 

perbaikan. 

3.4.2  Siklus II 

Siklus II dengan dua kali pertemuan dilakukan pada:  

Tabel 3.5 Waktu pelaksanaan siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II 

Selasa, 31 Maret 2015 

Pukul 07.00-08.45 

Kamis, 2 April 2015 

Pukul 07.00-08.45 

 

3.4.2.1 Perencanaan  

Berikut ini kegiatan perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus satu: 

a. Peneliti dan kolaborator menelaah SK dan KD yang berhubungan dengan 

perkembangan teknologi untuk pertemuan I dan II; 

b. Peneliti dan kolaborator menyusun perangkat pembelajaran kelas IV  mata 

pelajaran IPS dengan materi perkembangan teknologi; 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku-buku yang 

relevan dan menyiapkan gambar-gambar yang diperlukan; 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru, serta lembar catatan lapangan; 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 
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Tabel 3.6 Pemetaan SK, KD dan Indikator Siklus I 

Standar 

kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi 

dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi 

dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator  Peretemuan pertama: 

2.3.9 Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi. 

2.3.10 Menjelaskan teknologi komunikasi tradisional. 

2.3.11 Menjelaskan teknologi komunikasi modern. 

2.3.12 Membandingkan teknologi komunikasi sederhana dan 

modern. 

Pertemuan kedua: 

2.3.13 Menjelaskan perkembangan teknologi transportasi. 

2.3.14 Menjelaskan perkembangan teknologi transportasi 

sederhana. 

2.3.15 Menjelaskan perkembangan teknologi transportasi modern 

2.3.16 Membedakan teknologi transportasi sederhana dengan 

modern. 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

Pertemuan I 

Tabel 3.7 Deskripsi kegiatan siklus II pertemuan I 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka.  

 

10 menit  
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2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah seorang 

siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi guru 

sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

“Apakah kalian pernah berkomunikasi? Bagaimana kalian 

berkomunikasi dengan orang yang jauh?” 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

teknologi dengan media visual gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan 

teknologi dari media visual gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar teknologi 

yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi 

IPS perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi 

kepada teman sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing 

siswa untuk menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang 

perkembangan teknologi yang disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola 

kertas dari lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi. 

90 menit 



78 
 

 
 

Kegiatan Akhir 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil 

belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi siswa yang 

belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan II 

Tabel 3.8 Deskripsi kegiatan siklus II pertemuan II 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka.  

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah seorang 

siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi guru 

sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

“Apakah kalian pernah naik andong, becak, gerobak? 

Termasuk alat transportasi apa itu? Sekarang sebutkan alat 

transportasi modern?” 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

 

10 menit  

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

90 menit 
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teknologi dengan media visual gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS perkembangan 

teknologi dari media visual gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar teknologi 

yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi 

IPS perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan materi IPS tentang perkembangan teknologi 

kepada teman sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-masing 

siswa untuk menuliskan pertanyaan dari materi IPS tentang 

perkembangan teknologi yang disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk bola 

kertas dari lembar pertanyaan yang diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi. 

Kegiatan Akhir 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil 

belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi siswa yang 

belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

5 menit 
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3.4.2.3 Observasi 

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dibantu oleh observer adalah:  

a. mengamati keterampilan guru dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan;  

b. mengamati proses diskusi siswa;  

c. mengamati pemahaman siswa dalam materi pengembangan teknologi. 

3.4.2.4 Refleksi 

Refleksi yang dilakukan peneliti adalah:  

a. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II; 

b. menganalisis hasil observasi dan cacatan lapangan; 

c. menyimpulkan kualitas pembelajaran pada siklus II. 

 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

a. Siswa 

Sumber data siswa yang digunakan adalah siswa kelas IV SDN Ngijo 01 

yang berjumlah 19 siswa, yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 9 siswa laki-

laki. Hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan hasil 

observasi yang diberikan saat pembelajaran  mata pelajaran IPS. Hasil tes diperoleh 

selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua dalam pembelajaran IPS 

melalui pendekatan scientific dengan model snowball throwing berbantuan media 

visual.  



81 
 

 
 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru selama  

pembelajaran melalui pendekatan scientific dengan model snowball throwing 

berbantuan media visual. 

c. Data dokumen 

  Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. Data dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan 

tindakan dan bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan penelitian. 

d. Foto  

  Sumber data foto berasal dari kumpulan foto-foto kegiatan selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berinformasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi  siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap model belajar 

yang baru (afektif), dan aktivitas siswa mengikuti pelajaran (Arikunto, 2014:131).  

Data berjenis kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran IPS melalui pendekatan scientific dengan 

model snowball throwing  berbantuan media visual yang diklasifikasikan menjadi: 

sangat baik (4), baik (3), cukup (2), kurang (1) dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. 
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b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif  adalah hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara 

deskriptif (Arikunto, 2014:131).  Data kuantitatif penelitian ini merupakan data 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pendekatan scientific dengan  model 

snowball throwing berbantuan media visual. Data kuantitatif berupa data nilai yang 

diperoleh dari hasil uji kompetensi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

teknik tes dan teknik non tes, sebagai berikut: 

3.5.3.1 Nontes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes 

(Sudjana, 2011). Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan dengan metode 

observasi, metode wawancara, metode angket, metode dokumentasi, dan catatan 

lapangan. 

1) Teknik Observasi. 

 Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat 

yang dilakukan secara teliti dan  melakukan pencatatan secara sistematis (Arikunto, 

2009). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa 

dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan scientific 

dengan  model snowball throwing berbantuan media visual selama pelaksanaan 

tindakan dalam penelitian berlangsung. 
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2) Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya.(Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini metode dokumen berupa 

daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 

kongkrit mengenai kegiatan pembelajaran, digunakan pula dokumen berupa foto. 

3) Teknik Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang apa saja yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Guru dapat mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam 

pembelajaran, seperti partisipasi siswa yang dianggap istimewa, reaksi guru yang 

menimbulkan berbagai respons dari siswa, atau kesalahan yang dibuat siswa karena 

guru membuat kekeliruan (Wardhani, 2008). 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan dibuat oleh observer untuk 

mengamati proses berlangsungnya pembelajaran IPS melalui pendekatan scientific 

dengan  model snowball throwing berbantuan media visual pada masing-masing 

pertemuan dalam setiap siklus. Catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan 

refleksi.  

4) Teknik wawancara 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh bahan 

atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak. Melalui wawancara ini guru akan 
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mendapatkan informasi tentang permassalahan dalam pembelajaran (Poerwanti, 

2008:5-16). 

5) Teknik Angket 

Teknik angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan/ pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2011). 

3.5.3.2 Tes 

 Teknik 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). 

Dalam penelitian ini teknik tes berupa tes tertulis yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Teknik 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis pencapaian belajar atau prestasi belajar 

siswa. Sedangkan teknik kualitatif digunakan untuk menggambarkan 

keterlaksanaan rencana tindakan, menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dan 

mendeskripsikan peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3.6.1 Kuantitatif 

 Data kuantitatif menurut Herrhyanto (2008:1.3) adalah data yang berbentuk 

bilangan. Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa dianalisis dengan 
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menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata, 

median, modus, nilai terendah, nilai tertinggi, dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Menentukan mean atau rerata kelas 

Data diperoleh dari hasil belajar yaitu dari ranah kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rata-rata. 

Rumus untuk memperoleh nilai rata-rata adalah dengan cara sebagai berikut:  

       
(Herrhyanto, 2007:4.21)

 
  Keterangan:  

     x = nilai rata-rata 

   ∑Xi  = jumlah semua nilai siswa 

   ∑Ni  = jumlah siswa 

b. Menentukan median atau nilai tengah 

 Me = Bb + P       (Herrhyanto, 2007:4.21) 

 Keterangan: 

   Me = median 

   Bb = batas bawah kelas yang mengandung nilai media 

   P = panjang kelas interval 

   n = jumlah siswa 

   F = jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

   fm = banyak frekuensi kelas median 
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c. Menentukan modus atau nilai yang sering muncul 

Mo = Bb + P    (Herrhyanto, 2007:4.19) 

Keterangan: 

Mo = modus 

Bb   = batas bawah kelas yang mengandung nilai modus 

P     = panjang kelas 

b1  = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi 

sebelum kelas modus (fsb) 

b2   = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan  frekuensi 

sesudah kelas modus (fsd) 

d. Data ketuntasan belajar  

Ada dua ketuntasan belajar yaitu secara perseorangan dan secara klasikal. 

Penetapan ketuntasan klasikal ditentukan sendiri oleh peneliti. Penetapan 

ketuntasan klasikal ini merupakan indikator keberhasilan dalam penelitian yang 

dilakukan. Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan skor dikonsultasikan dengan krite-ria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, tuntas 

dan tidak tuntas dengan kritera sebagai berikut:  

 

 
 (Aqib,2014:41) 

 



87 
 

 
 

Tabel 3.9 KKM IPS Kelas IV SDN Ngijo 01 

Kriteria Ketuntasan 

Kriteria 

Individual Klasikal 

          ≥ 73 ≥ 80% Tuntas 

           < 73 < 80% Tidak Tuntas 

   (KKM IPS SDN Ngijo 01) 

Secara individu, tingkat penguasaan materi dalam konsep belajar tuntas di-

tetapkan antara 75%-90%. Jadi ketuntasan belajar dapat dicapai siswa apabila 

>73% secara individu, Sedangkan tingkat ketuntasan klasikal >80% secara kese-

luruhan objek penelitian (Hamdani, 2011: 60). 

3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari data hasil obeservasi, serta hasil catatan 

lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Dengan 

cara diorganisasikan, diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus 

analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti (2008:6.9) dalam mengolah data keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dapat dilakukan langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan skor terendah. 

b. Menentukan skor tertinggi. 

c. Mencari median. 

Untuk menentukan median, digunakan rumus: 

Median =   
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d. Membagi rentan nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Dari langkah-langkah diatas, maka dapat menghitung data skor dengan cara 

sebagai berikut (Herrhyanto dan Hamid, 2007): 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = ( T- R) + 1 

1. Q1= kuartil pertama 

Letak Q1=  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1 ) untuk data     

ganjil. 

2. Q2= median  

Letak Q2=  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap. 

3. Q3= kuartil ketiga 

Letak Q3=  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 =  (n + 1)  untuk data ganjil 

4. Q4= kuartil keempat= T 

Dari beberapa langkah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui nilai Q1, 

Q2, Q3, dan Q4 yang kemudian digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau 

sebagai nilai acuan untuk menilai keterampilan guru dan aktivitas siswa. Nilai yang 

didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria ketuntasan 

data kualitatif. 
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Tabel 3.10 Klasifikasi Tingkatan Nilai untuk Menentukan Penilaian pada 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

        (Herrhyanto) 

Dari hasil perhitungan yang dipaparkan, maka didapatkan klasifikasi 

tingkatan nilai pada aktivitas siswa dan keterampilan guru sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 Tabel 3.12 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

 19  ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5  ≤ skor < 19 Cukup 

  0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Skala Penilaian  Kategori penilaian 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

 19  ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5  ≤ skor < 19 Cukup 

  0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran IPS melalui melalui pendekatan scientific dengan model  

pembelajaran  snowball throwing berbantuan media visual pada siswa kelas IV 

SDN Ngijo 01 dengan indikator sebagai berikut: 

a) keterampilan guru dalam mata pelajaran IPS melalui pendekatan scientific 

dengan model  pembelajaran  snowball throwing berbantuan media visual 

meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik. 

b) aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPS melalui pendekatan scientific dengan 

model  pembelajaran  snowball throwing berbantuan media visual meningkat 

dengan kategori sekurang-kurangnya baik. 

c) hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngijo 01 dalam mata pelajaran IPS melalui 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual  mengalami peningkatan dengan kategori tuntas dari 

ketuntasan individual ≥73 dan ketuntasan klasikal ≥80%.  



 

180 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPS menggunakan 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan 

media visual pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a) dalam proses pembelajaran terjadi peningkatan kualitas pembelajaran IPS di 

SDN Ngijo 01 Kota Semarang dengan menerapkan model pembelajaran  

snowball throwing berbantuan media visual. 

b) terjadi peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran snowball throwing. 

c) terjadi peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran IPS dengan menerapkan media visual.  

d) Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang telah 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan penelitian 

ini telah terbukti yaitu dengan menerapkan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngijo 01. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

pada siswa kelas  IV SDN Ngijo 01, peneliti memberikan saran sebagai berikut:  
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a) dalam proses pembelajaran IPS seharusnya guru selalu berusaha meningkatkan 

kualitas pembelajaran dengan menerapkan model media yang inovatif. 

b) dalam proses pembelajaran IPS seharusnya guru selalu berusaha meningkatkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menerapkan model inovatif 

termasuk didalamnya model pembelajaran snowball throwing. 

c) dalam proses pembelajaran IPS seharusnya guru selalu meningkatkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menerapkan media termasuk 

didalamnya media visual. 

d) dalam pembelajaran IPS siswa harus lebih rajin belajar agar hasil belajar yang 

diperoleh sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal dipertahankan dan bahkan 

lebih ditingkatkan lagi. 
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Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Keterampilan guru  

Langkah pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan 

media visual 

Indikator 

Keterampilan Guru 

dalam pendekatan 

scientific dengan 

model pembelajaran 

snowball throwing 

berbantuan media 

visual 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran. 

2. Keterampilan 

bertanya. 

3. Keterampilan 

memberi 

penguatan. 

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi. 

5. Keterampilan 

menjelaskan. 

6. Keterampilan 

memimpin 

diskusi kelompok 

kecil. 

7. Keterampilan 

mengelola kelas. 

8. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan. 

1. Guru menyampaikan materi IPS 

tentang perkembangan teknologi 

dengan media visual gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan 

materi IPS perkembangan teknologi 

dari media visual gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang 

materi IPS perkembangan teknologi 

dari media visual gambar teknologi 

yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan 

memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi IPS 

perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali 

ke kelompoknya dan menyampaikan 

materi IPS tentang perkembangan 

teknologi kepada teman 

sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran. 

2. Keterampilan 

bertanya. 

3. Keterampilan 

memberi 

penguatan. 

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi. 

5. Keterampilan 

menjelaskan. 

6. Keterampilan 

memimpin 

diskusi kelompok 

kecil. 

7. Keterampilan 

mengelola kelas. 

8. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan. 

LAMPIRAN 1 
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Keterampilan guru  

Langkah pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan 

media visual 

Indikator 

Keterampilan Guru 

dalam pendekatan 

scientific dengan 

model pembelajaran 

snowball throwing 

berbantuan media 

visual 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran. 

 

pertanyaan bagi masing-masing siswa 

untuk menuliskan pertanyaan dari 

materi IPS tentang perkembangan 

teknologi yang disampaikan ketua 

kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa 

untuk membentuk bola kertas dari 

lembar pertanyaan yang diberikan tiap 

kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada 

siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari 

jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi. 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran. 
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Aktivitas siswa  

Langkah pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual 

Indikator Aktivitas Siswa dalam 

pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media 

visual 

1. Visual 

activities  

2. Oral 

activities,  

3. Listening  

4. Writing 

activities,  

5. Drawing 

activities,  

6. Motor 

activities,  

7. Mental 

activities,  

8. Emotional 

activities. 

1. Guru menyampaikan materi IPS 

tentang perkembangan teknologi 

dengan media visual gambar 

teknologi. 

2. Siswa mengamati dan 

memperhatikan materi IPS 

perkembangan teknologi dari media 

visual gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru 

tentang materi IPS perkembangan 

teknologi dari media visual gambar 

teknologi yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan 

memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi IPS 

perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok 

kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan materi IPS tentang 

perkembangan teknologi kepada 

teman sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja 

pertanyaan bagi masing-masing 

10. Kesiapan mengikuti 

pembelajaran. 

11. Mendengarkan informasi 

yang disampaikan guru. 

12. Memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

13. Membentuk kelompok 

belajar. 

14. Antusias dalam membuat 

pertanyaan dan jawaban. 

15. Menyajikan hasil 

pekerjaannya. 

16. Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

17. Mengerjakan soal evaluasi. 

18. Mengikuti kegiatan akhir. 
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Aktivitas siswa  

Langkah pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual 

Indikator Aktivitas Siswa dalam 

pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media 

visual 

siswa untuk menuliskan pertanyaan 

dari materi IPS tentang 

perkembangan teknologi yang 

disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada 

siswa untuk membentuk bola kertas 

dari lembar pertanyaan yang 

diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada 

siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari 

jawaban-jawaban siswa dan 

membagikan lembar evaluasi. 
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Kisi-Kisi Instrumen Pengambilan Data 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

No Variabel Indikator 
Sumber  

Data 
Alat Instrumen 

1 Keterampilan 

guru kelas IV 

SDN Ngijo 01 

dalam 

pembelajaran IPS 

menggunakan 

pendekatan 

scientific dengan 

model 

pembelajaran 

snowball 

throwing 

berbantuan media 

visual. 

1. Keterampilan membuka pelajaran. 

2. Keterampilan bertanya. 

3. Keterampilan memberi penguatan. 

4. Keterampilan mengadakan variasi. 

5. Keterampilan menjelaskan. 

6. Keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil. 

7. Keterampilan mengelola kelas. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan. 

9. Keterampilan menutup pelajaran. 

 

1. Guru 

2. Data 

dokumen 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Wawancara 

4. Dokumentasi 

 

2 Aktivitas siswa 

kelas IV SDN 

Ngijo 01 dalam 

pembelajaran IPS 

menggunakan 

pendekatan 

scientific dengan 

model 

pembelajaran 

snowball 

throwing 

berbantuan media 

visual. 

1. Kesiapan mengikuti pembelajaran. 

2. Mendengarkan informasi yang 

disampaikan guru. 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru. 

4. Membentuk kelompok belajar. 

5. Antusias dalam membuat pertanyaan 

dan jawaban. 

6. Menyajikan hasil pekerjaannya. 

7. Menyimpulkan materi pembelajaran. 

8. Mengerjakan soal evaluasi. 

9. Mengikuti kegiatan akhir. 

1. Siswa 

2. Data 

dokumen 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Angket 

4. Dokumentasi 
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No Variabel Indikator 
Sumber  

Data 
Alat Instrumen 

3 Hasil belajar 

siswa kelas IV 

SDN Ngijo 01 

dalam 

pembelajaran IPS 

menggunakan 

pendekatan 

scientific dengan 

model 

pembelajaran 

snowball 

throwing 

berbantuan media 

visual. 

1. Menjelaskan pengertian teknologi. 

2. Menjelaskan teknologi tradisional.  

3. Menjelaskan teknologi modern. 

4. Membedakan teknologi tradisional 

dengan modern. 

5. Menjelaskan perkembangan teknologi 

produksi. 

6. Menjelaskan perkembangan teknologi 

produksi tradisional. 

7. Menjelaskan perkembangan teknologi 

produksi modern. 

8. Menjelaskan perbedaan perkembangan 

teknologi produksi tradisional dan 

modern. 

9. Menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi. 

10. Menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi tradisional. 

11. Menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi modern. 

12. Menjelaskan perbedaan perkembangan 

teknologi komunikasi tradisional dengan 

modern. 

13. Menjelaskan perkembangan teknologi 

transportasi. 

14. Menjelaskan perkembangan teknologi 

transportasi tradisional. 

15. Menjelaskan perkembangan teknologi 

transportasi modern. 

16. Menjelaskan perbedaan perkembangan 

teknologi transportasi tradisional dengan 

modern. 

1. Siswa  

2. Data 

dokumen 

1. Pengamatan 

sikap 

2. Tes evaluasi 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

JUDUL: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada 

Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV/2 

Nama Guru : Isyana Shali Nariya 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan :  

Hari/tanggal :  

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) jika deskriptor yang tampak!  

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Keterampilan membuka 

pelajaran. 

 

a. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

  

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya. 

 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

d. Menyiapkan cakupan materi.  

2 Keterampilan bertanya. 

 

 

a. Memberikan pertanyaan yang jelas dan 

singkat. 

  

b. Memberikan waktu berpikir.  

c. Memebrikan beberapa siswa dalam 

menjawab.  

 

d. Memberikan tuntunan jawaban yang 

diharapkan. 

 

3 Keterampilan memberi 

penguatan. 

 

a. Memberikan penguatan verbal.   

b. Memberikan penguatan nonverbal.  

c. Memberikan penghargaan kepada kelompok  
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siswa. 

d. Memberikan penguatan dengan segera.  

4 Keterampilan 

mengadakan variasi. 

 

a. Mengunakan kegiatan berkelompok.   

b. Menggunakan media/ alat bantu 

pembelajaran. 

 

c. Menggunakan variasi dalam gaya mengajar.  

d. Menggunakan variasi yang mendorong 

aktivitas belajar.  

 

5 Keterampilan 

menjelaskan. 

 

a. Menyajikan penjelasan dengan media.   

b. Memberikan penjelasan yang belum jelas.  

c. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa.  

d. Memberikan penjelasan tentang kesuluruhan 

materi.  

 

6 Keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil. 

 

a. Membantu siswa dalam berkelompok.   

b. Menjelaskan peran dalam berkelompok.  

c. Memberikan tugas dalam kelompok.  

d. Memberikan kesempatan siswa berpartisipasi.  

7 Keterampilan mengelola 

kelas. 

 

a. Menunjukkan sikap tanggap dikelas.   

b. Memusatkan perhatian kelompok.  

c. Memberikan petunjuk yang jelas.  

d. Menegur siswa yang tidak tertib.  

8 Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

 

a. Memberikan pendekatan secara pribadi.   

b. Membimbing siswa dalam belajar.  

c. Membimbing siswa mengerjakan tugas.  

d. Menegur siswa yang tidak tertib.  

9 Keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

a. Bersama-sama membuat kesimpulan.   

b. Memberikan soal evaluasi.  

c. Memberikan tidak lanjut.  

d. Melakukan refleksi.  

Jumlah Skor Keterampilan Guru   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = ………  

Kriteria = ……………… 

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

         Kolaborator, 

 

 

   Bisri, S.Pd 

 NIP. 196005171982011013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Nama Siswa : ......................................... 

Kelas/semester : IV/2 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan :  

Hari/tanggal  :  

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√)  jika deskriptor tampak. 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Kesiapan mengikuti 

pembelajaran.  

a. Siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai. 

  

b. Siswa menyiapkan bahan dan alat-alat yang 

digunakan untuk kegiatan belajar. 

 

c. Siswa memperhatikan penjelasan / petunjuk 

guru untuk memulai pelajaran. 

 

d. Siswa tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing. 

 

2 Mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan guru.   

a. Mendengarkan apersepsi  yang diberikan oleh 

guru. 

  

b.  Menjawab pertanyaan dari guru ketika guru 

melakukan apersepsi. 

 

c.  Bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti. 

 

d.  Berani mengungkapkan gagasan yang siswa 

miliki. 

 

 LAMPIRAN 5 



199 
 

 
 

3 Memperhatikan 

penjelasan dari guru.  

a. Memperhatikan penjelasan guru dengan 

tenang. 

  

b.  Mencatat hal-hal penting.  

c.  Memperhatikan media visual dengan baik.  

d.  Bertanya mengenai media yang telah 

ditayangkan. 

 

4 Membentuk kelompok 

belajar. 

  

a. Siswa mengikuti instruksi guru.   

b. Siswa berpindah tempat dengan tertib.  

c. Siswa memilih sendiri kelompoknya.  

d. Siswa duduk rapi dalam kelompok.  

5 Antusias dalam 

membuat pertanyaan 

dan jawaban.   

a. Siswa memahami perintah guru.   

b. Siswa membuat pertanyaan dari materi yang 

diajarkan. 

 

c. Siswa melempar kertas kerja ke teman yang 

lain. 

 

d. Siswa menjawab pertanyaan dari temannya.  

6 Menyajikan hasil 

pekerjaannya.  

 

a. Mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. 

  

b.  Siswa percaya diri dalam mempresentasikan 

hasil pekerjaannya. 

 

c.   Menanggapi presentasi dari hasil pekerjaan 

teman. 

 

d.   Menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

7 Menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

a. Tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan.   

b.   Siswa mampu menyimpulkan materi secara 

lisan. 

 

c.   Siswa menulis rangkuman dengan 

menuliskan poin-poinnya saja. 

 

d.   Siswa mencatat rangkuman materi yang 

didapatkan dari guru. 

 

8 Mengerjakan soal 

evaluasi.  

a.  Menyiapkan alat tulis dan memasukkan 

buku sebelum mengerjakan soal 

  

b. Siswa  mengerjakan soal dengan tenang   

c.  Siswa tidak menyontek selama 

mengerjakan soal 

 

d. Mengerjakan soal tepat waktu   

9 Mengikuti kegiatan 

akhir.  

a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru   

b.    Siswa mencatat rencana tindak lanjut  

c.    Siswa menerima motivasi yang disampaikan 

guru denganbaik 

 

d.   Siswa menutup pelajaran dengan tenang  

Jumlah skor aktivitas siswa   
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Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = ………  

Kriteria  = ……………… 

 

 

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

           Observer, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN KETERAMPILAN GURU 

DAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS KE- 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  :  

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 

Kota Semarang. 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama 

proses pembelajaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................................     
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LEMBAR DATA DOKUMEN 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPS 

Siklus   : 

Hari/Tanggal  : 

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 

Kota Semarang. 

Petunjuk : Berilah tanda √ pada kolom ada atau tidak, dan berilah 

keterangan tentang jenis data yang tersedia! 

 

No Jenis Data Dokumen 

Ketersediaan 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 Data hasil evaluasi siswa    

2 Data penilaian afektif siswa    

3 Data penilaian psikomotorik siswa    

4 Video selama pembelajaran    

5 Foto selama pembelajaran    
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LEMBAR ANGKET RESPONS SISWA 

Judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 

01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : ................................. 

Petunjuk kerja  :  Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kegiatan belajar yang kamu ikuti menarik? 

a. Sangat menarik  c. Kurang menarik 

b. Menarik  d. Tidak menarik     

2. Menurut kamu, apakah Ibu Isyana menerangkan materi pelajaran dengan jelas? 

 a. Sangat jelas      c. Kurang jelas 

 b. Jelas   d. Tidak jelas 

3. Apakah materi yang ditayangkan pada kegiatan pembelajaran menarik? 

a. Sangat menarik  c. Kurang menarik 

 b. Menarik  d. Tidak menarik 

4. Apakah kamu paham dengan isi materi yang ditayangkan? 

a. Sangat paham  c. Kurang paham 

 b. Paham    d. Tidak paham  

5. Apakah kamu antusias dalam menerima pelajaran dari Ibu Isyana? 

a. Sangat antusias  c. Kurang antusias 

 b. Antusias   d. Tidak antusias 

6. Apakah kamu aktif dalam kegiatan pembelajaran dibandingkan pembelajaran 

biasanya? 

a. Sangat aktif  c. Kurang aktif 

 b. Aktif    d. Tidak aktif 

7. Apakah kamu aktif bertanya kepada guru jika ada materi yang belum kamu 

pahami? 

a. Sangat aktif  c. Kurang aktif 

 b. Aktif    d. Tidak aktif 

8. Apakah kamu aktif memberikan tanggapan atau komentar terhadap hasil kerja 

siswa lain? 

a. Sangat aktif  c. Kurang aktif 

 b. Aktif    d. Tidak aktif 

9. Apakah kamu termotivasi untuk belajar dengan model pembelajaran yang 

dilakukan Ibu Isyana? 

a. Sangat termotivasi  c. Kurang termotivasi 

 b. Termotivasi    d. Tidak termotivasi 
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10. Apakah media yang digunakan tadi menarik dan membuat kamu mengerti 

materi? 

a. Sangat menarik  c. Kurang menarik 

 b. Menarik    d. Tidak menarik 

11. Apakah kamu mau belajar lagi dengan menggunakan cara mengajar Ibu Isyana 

seperti tadi?  

a. Sangat mau  c. Kurang mau 

 b. Mau    d. Tidak mau 

12. Apakah kamu bisa menyelesaikan soal dengan baik? 

a. Sangat bisa  c. Kurang bisa 

 b. Bisa    d. Tidak bisa     

13. Apakah kamu bisa menyimpulkan pembelajaran tadi?  

a. Sangat bisa  c. Kurang bisa 

 b. Bisa    d. Tidak bisa    

14. Apakah hasil belajar yang kamu dapatkan meningkat dari yang sebelumnya?  

a. Sangat meningkat c. Kurang meningkat 

 b. Meningkat    d. Tidak meningkat 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

Judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 

01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Nama kolaborator : Bisri, S.Pd. 

Petunjuk kerja  : Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Menurut anda, apakah peneliti menerapkan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual dengan runtut dan 

benar? 

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

2. Menurut anda apakah penggunaan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual yang diterapkan 

peneliti sesuai/cocok dengan materi yang disampaikan? 

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

3. Apakah secara umum, peneliti dapat mengkondisikan kelas dengan baik? 

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

4. Menurut anda bagaimanakah perbedaan pelaksanaan pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual pada 

pembelajaran IPS dengan pembelajaran tanpa menggunakan media dan model 

pembelajaran? 

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

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

5. Menurut anda bagaimanakah kesiapan peneliti dalam menyampaikan materi 

kepada siswa dalam pelaksanaan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual pada pembelajaran 

IPS? 

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

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

6. Menurut anda apakah kekurangan peneliti dalam pelaksanaan pendekatan 

scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual 

pada pembelajaran IPS? 
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...................................................................................................................................

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

7. Menurut anda bagaimana antusiasme siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

IPS dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball throwing 

berbantuan media visual? 

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

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

8. Menurut anda apakah siswa mudah memahami materi (kognitif) yang 

disampaikan dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual? 

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

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

9. Menurut anda bagaimanakah hubungan interpersonal peneliti dan siswa saat 

pembelajaran dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual? 

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

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

10. Menurut anda apakah terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kualitas 

pembelajaran dari siklus 1 dan siklus 2 dengan pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual? 

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

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

11. Menurut anda apakah penerapan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual berhasil meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01? 

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

........................................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas   : IV 

Semester   : II 

Mata pelajaran   : IPS 

Alokasi Waktu   : 3x35 menit (105 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

III. Indikator 

2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi. 

2.3.2 Menjelaskan teknologi sederhana. 

2.3.3 Menjelaskan teknologi modern. 

2.3.4 Membedakan teknologi sederhana dan teknologi modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati  teknologi modern dan sederhana dalam tayangan media 

visual siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi dengan benar. 

2. Dengan bekerja dalam kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi 

tradisional dengan benar. 

3. Dengan bekerja dalam kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi modern 

dengan benar. 

4. Dengan mengerjakan lembar kerja siswa dapat membedakan teknologi 

sederhana dengan teknologi modern dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : Percaya diri, santun, tanggung jawab, berani. 

V. Materi Pembelajaran 

Perkembangan teknologi. 

VI. Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 

 Metode   : Ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis. 

 Pendekatan   : Scientific 
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 Model pembelajaran : Snowball throwing 

VII. Media, Sumber dan Alat Belajar 

Media  : Power point tentang perkembangan teknologi, gambar teknologi 

tradisional dan teknologi modern. 

Sumber : Silabus kelas V, standar proses, dan standar isi. 

BSE. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4 Penyusun:   

Sadiman, dkk.  

Cerdas Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas IV Penulis: Retno 

Heny   Pujiati, dkk. 

Alat  : Papan tulis, spidol, dll. 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

awal 

5. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka.  

6. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah 

seorang siswa memimpin doa. 

7. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi guru 

sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

8. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

 

10 menit  

Kegiatan 

Inti  

10. Guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

teknologi dengan media visual gambar teknologi. 

11. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar 

teknologi. 

12. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar 

teknologi yang ditampilkan.  

13. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan 

tentang materi IPS perkembangan teknologi. 

14. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya 

dan menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

teknologi kepada teman sekelompoknya. 

15. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi masing-

masing siswa untuk menuliskan pertanyaan dari materi 

IPS tentang perkembangan teknologi yang disampaikan 

ketua kelompoknya. 

16. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

membentuk bola kertas dari lembar pertanyaan yang 

diberikan tiap kelompok. 

17. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk 

90 menit 
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menjawab pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

18. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban 

siswa dan membagikan lembar evaluasi. 

Kegiatan 

akhir 

 

 

 

 

 

7. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman 

hasil belajar selama sehari  

8. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

9. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi siswa 

yang belum tuntas diberikan remidi. 

10. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

11. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

12. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes  : preses awal dan proses akhir. 

2. Teknik penilaian : tes dan non tes. 

3. Bentuk penilaian : isian. 

4. Instrumen penilaian :  

 Tes: soal 

 Non tes:lembar pengamatan 

         Semarang,  24 Maret 2015  
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Lampiran 1 : Bahan ajar 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 

 

a. Pengertian teknologi  

Gambar di atas menunjukkan dua orang anak sedang menonton televisi. 

Gambar-gambar yang muncul di layar televisi disiarkan dari stasiun televisi yang 

letaknya jauh dari rumah. Bagaimana gambargambar atau suara dapat muncul di 

televisi dan didengar atau ditonton di rumah? Ini semua terjadi karena kemajuan 

teknologi, tepatnya teknologi komunikasi. 

Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi ada hubungannya dengan 

kata “teknik”. Kata teknik artinya cara atau metode. Teknologi di sini berarti 

keseluruhan sarana atau alat yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang diperlukan manusia. Misalnya, manusia membutuhkan hiburan. 

Televisi menyediakan hiburan yang dibutuhkan manusia tersebut. Televisi yang 

ditonton menghasilkan gambar dan suara.  

Ada bermacam-macam teknologi yang diciptakan manusia. Dalam bab ini 

kamu akan mempelajari teknologi di bidang produksi, transportasi, dan komunikasi. 

Kita akan menguraikan ketiga teknologi ini satu per satu. 

b. Teknologi tradisional 

Perkembangan teknologi dalam masyarakat tradisional tidak terlalu pesat, 

inovasi terpenting teknologi tradisional adalah dari sudut bahan bahan dasar dan 

fungsi. Bahan dasar teknologi tradisional adalah adari logam, sementara dari 

fungsinya teknologi tradisional tidak hanya sebatas sebagai kepanjangan tangan saja, 

tetapai sudah menjadi kepanjangan seluruh tubuh. 

c. Teknologi modern 

Teknologi modern adalah teknologi yang telah melepaskan dirinya dari 

pasokan energi alam (seperti air dan angin. Teknologi modern adalah teknologi yang 

mampu menghasilkan sumber tenaganya sendiri. 

d. Perbedaan teknologi tradisional dan teknologi modern 

Pada zaman dahulu manusia masih memiliki sedikit alat, itupun masih sangat 

sederhana. Pembuatan alat dari batu merupakan teknologi tertua. Seiring 

perkembangan teknologi, mulailah diciptakan alat-alat yang lebih modern. Semua itu 

bertujuan membantu kehidupan manusia. Setiap kemajuan dalam ilmu pengetahuan 

akan membuka jalan baru bagi pengembangan teknologi yang lebih canggih. 
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Lampiran 2 : Lembar kerja kelompok 

 

  

KEGIATAN 

1. Carilah informasi mengenai teknologi masa lalu dan masa kini yang memiliki 

kegunaan yang sama! 

2. Catatlah dalam bentuk daftar seperti dibawah ini! 

 

No Teknologi masa lalu Teknologi masa kini Kegunaan 

1. 

 

Burung merpati/ kantor 

pos. 

 

Email, SMS. Mengirim surat/ pesan. 

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

4. 
 

 
  

5. 
 

 
  

 

3. Jelaskan perbedaan teknologi masa lalu dan masa kini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : 
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KERTAS KERJA 

Petunjuk! 

1. Buatlah pertanyaan tentang materi yang dijelaskan. 

2. Tuliskan pertanyaan pada kolom pertanyaan. 

3. Gulung kertas lalu lemparkan ke temanmu untuk menjawab pertanyaanmu. 

4. Jangan lupa tulis identitasmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOM PERTANYAAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 

 

KOLOM JAWABAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 
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Lampiran 3 : Kisi-kisi soal 

No Tujuan pembelajaran Ranah Teknik Bentuk Jumlah 

soal 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

 

4  

Dengan mengamati tayangan 

media visual siswa dapat 

menjelaskan pengertian 

teknologi dengan benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

tradisional dengan benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

modern dengan benar. 

Dengan mengamati siswa 

dapat membandingkan 

teknologi sederhana dengan 

teknologi modern dengan 

benar. 

Pengetahuan 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

Pengetahuan  

Tes  

 

 

 

Tes  

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
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Lampiran 4 : Evaluasi  

Kategorikan teknologi dibawah ini beserta fungsinya! 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

4. ...................................... 5. ................................... 6. .................................... 

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

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

 

 

 

 

7. ...................................... 8. ................................... 9. .................................... 

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

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

 

 

 

 

 

 

10. ......................................  

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

Nama : 
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Lampiran 5 : Kunci jawab 

1. Teknologi tradisional  : untuk mengirim surat. 

2. Teknologi tradisional  : untuk memberi informasi. 

3. Teknologi tradisional  : untuk alat menggiling padi. 

4. Teknologi tradisional  : untuk membuat motif batik. 

5. Teknologi modern  : untuk memberikan kabar. 

6. Teknologi modern  : untuk transportasi. 

7. Teknologi modern  : untuk memberikan kabar. 

8. Tekologi modern  : untuk memberikan kabar. 

9. Teknologi tradisional  : untuk mencari informasi. 

10. Teknologi modern  : untuk memberikan kabar. 

 

Lampiran 6: Penskoran  

Penskoran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No soal Skor  

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

JUMLAH 20 

Nilai = jumlah skor x 5 
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Lembar Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

JUDUL: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada 

Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV/2 

Nama Guru : Isyana Shali Nariya 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : I/I 

Hari/tanggal : Selasa, 24 Maret 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) jika deskriptor yang tampak!  

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Keterampilan membuka 

pelajaran. 

 

a. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

√ 

2 

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya. 

√ 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

d. Menyiapkan cakupan materi.  

2 Keterampilan bertanya. 

 

 

a. Memberikan pertanyaan yang jelas dan 

singkat. 

 

2 

b. Memberikan waktu berpikir.  

c. Memebrikan beberapa siswa dalam 

menjawab.  

√ 

d. Memberikan tuntunan jawaban yang 

diharapkan. 

√ 

3 Keterampilan memberi 

penguatan. 

a. Memberikan penguatan verbal. √ 
2 

b. Memberikan penguatan nonverbal. √ 



217 
 

 
 

 c. Memberikan penghargaan kepada kelompok 

siswa. 

 

d. Memberikan penguatan dengan segera.  

4 Keterampilan 

mengadakan variasi. 

 

a. Mengunakan kegiatan berkelompok. √ 

2 

b. Menggunakan media/ alat bantu 

pembelajaran. 

 

c. Menggunakan variasi dalam gaya mengajar. √ 

d. Menggunakan variasi yang mendorong 

aktivitas belajar.  

 

5 Keterampilan 

menjelaskan. 

 

a. Menyajikan penjelasan dengan media. √ 

2 

b. Memberikan penjelasan yang belum jelas.  

c. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa. √ 

d. Memberikan penjelasan tentang kesuluruhan 

materi.  

 

6 Keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil. 

 

a. Membantu siswa dalam berkelompok. √ 

2 
b. Menjelaskan peran dalam berkelompok. √ 

c. Memberikan tugas dalam kelompok.  

d. Memberikan kesempatan siswa berpartisipasi.  

7 Keterampilan mengelola 

kelas. 

 

a. Menunjukkan sikap tanggap dikelas.  

1 
b. Memusatkan perhatian kelompok.  

c. Memberikan petunjuk yang jelas.  

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

8 Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

 

a. Memberikan pendekatan secara pribadi.  

2 
b. Membimbing siswa dalam belajar. √ 

c. Membimbing siswa mengerjakan tugas.  

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

9 Keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

a. Bersama-sama membuat kesimpulan. √ 

2 
b. Memberikan soal evaluasi. √ 

c. Memberikan tidak lanjut.  

d. Melakukan refleksi.  

Jumlah Skor Keterampilan Guru  17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 17 

Kriteria = Cukup 

Semarang, 24 Maret 2015          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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Lembar Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV/2 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : I/I 

Hari/tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√)  jika deskriptor tampak. 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator 
Skor Jumlah 

skor 

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan mengikuti 

pembelajaran. 
6 12 1 - 33 

1,73 

2 
Mendengarkan informasi yang 

disampaikan guru. 
10 5 - 4 36 

1,89 

3 
Memperhatikan penjelasan 

dari guru. 
5 6 5 3 44 

2,31 

4 Membentuk kelompok belajar. 5 7 5 3 42 2,21 

5 
Antusias dalam membuat 

pertanyaan dan jawaban. 
12 - 6 1 34 

1,78 

6 
Menyajikan hasil 

pekerjaannya. 
14 - 5 5 49 

2,57 

7 
Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 
11 2 4 2 35 

1,84 

8 Mengerjakan soal evaluasi. 3 14 3 - 37 1,94 

9 Mengikuti kegiatan akhir. - 13 - 6 50 2,63 
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Jumlah skor 360 

Rata-rata skor 18,9 

Kriteria Cukup 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 18,9 

Kriteria  = Cukup 

Semarang, 24 Maret 2015 

         Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA SIKLUS I PERTEMUAN I 

No 
Nama 

Siswa 

INDIKATOR  
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ADO 2 1 1 1 1 3 1 3 2 15 

2 AJP 1 1 1 2 3 3 1 2 2 16 

3 DKP 2 1 3 2 1 4 1 2 4 20 

4 DSP 2 2 4 3 3 1 4 1 2 22 

5 HRN 1 4 4 1 3 4 1 2 2 22 

6 JPA 1 4 2 4 1 3 3 1 4 23 

7 KS 2 1 3 2 1 1 1 2 4 17 

8 MAS 2 1 1 3 1 3 3 2 2 18 

9 MSA 1 2 2 4 3 4 1 2 2 21 

10 MZF 2 2 1 1 1 1 4 2 4 18 

11 ORA 1 4 3 2 3 3 1 2 2 21 

12 RFM 2 1 2 3 3 3 1 2 2 19 

13 SBA 2 2 4 3 1 1 1 2 2 18 

14 SMA 2 1 1 1 1 3 3 3 4 19 

15 SWA 3 2 2 1 4 3 1 1 2 19 

16 SM 2 1 3 3 1 2 3 2 4 21 

17 SPR 1 1 3 2 1 1 1 2 2 14 

18 TPKD 2 1 2 2 1 3 2 2 2 17 

19 ZAA 2 4 2 2 1 3 2 2 2 20 

Rata-rata 18.9 

Kategori Cukup 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

           Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 
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LEMBAR HASIL CATATAN LAPANGAN KETERAMPILAN GURU 

DAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS KE I PERTEMUAN I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  :  

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01. 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama 

proses pembelajaran! 

Keterampilan membuka pelajaran guru menyiapkan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dan mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

siswa sebelumnya. Untuk deskriptor yang lain guru belum menjelaskan tujuan 

pembelajaran karena dalam menyiapkan siswa masih terlihat gaduh. Keterampilan 

bertanya guru sudah memberikan kesempatan beberapa siswa untuk menjawab 

pertanyaan dan guru juga sudah memberikan tuntunan jawaban yang diharapkan dari 

proses berpikir siswa. Pertanyaan yang guru sampikan belum jelas sehingga siswa 

membutuhkan waktu yang lama dalam berpikir. 

Keterampilan memberi penguatan guru sudah memberikan penguatan verbal 

dan nonverbal baik berupa kata-kata guru maupun sikap guru dalam pembelajaran. 

Keterampilan mengadakan variasi  guru menggunakan kegiatan berkelompok dalam 

mengadakan variasi pembelajaran selain itu guru juga mnggunakan variasi dalam 

gaya mengajar. Namun guru belum menggunakan alat bantu yang maksimal serta 

belum menggunakan variasi yang mendorong aktivitas belajar. 

Keterampilan menjelaskan guru sudah menyajikan penjelasan dengan 

menggunakan media visual tentang perkembangan teknologi, guru juga sudah 

memberikan penjelasan kepada seluruh siswa. Untuk deskriptor yang lain guru 

belum maksimal dalam memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang belum jelas. 

Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil guru membantu siswa dalam 

membentuk kelompok belajar, serta guru sudah menjelaskan peran dalam 

berkelompok. Keterampilan mengelola kelas guru sudah menegur siswa yang tertib 
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namjun belum menunjukan sikap tanggap dikelas belum memusatkan perhatian pada 

kelompok serta belum memberikan petunjuk yang jelas kepada siswa.  

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan guru sudah 

memberikan pendekatan secara pribadi selain itu guru sudah membimbing siswa 

yang kesulitan dalam belajar. Keterampilan menutup pelajaran guru bersama siswa 

membuat kesimpulan pembelajaran, serta guru memberikan lembar evaluasi untuk 

penilaian pembelajaran. Namun guru belum memberikan tidak lanjut dan refleksi 

terhadap pembelajaran. 

Siswa yang mendapat kategori cukup ada 8 siswa sedangkan lainnya 

mendapatkan kategori baik. Siswa masih terlihat bingung dengan kegiatan 

pembelajaran karena belum pernah melakukan kegiatan ini sebelumnya namun siswa 

ada yang berantusias dan penasaran dengan pembelajaran selanjutnya sehingga siswa 

termotivasi dalam belajar.  

 

      Semarang, 24 Maret 2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas : IV 

Semester : II 

Mata pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 3x35 menit (105 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

III. Indikator 

 2.3.1 Menjelaskan perkembangan teknologi produksi. 

 2.3.2 Menjelaskan teknologi produksi pangan. 

 2.3.3 Menjelaskan teknologi produksi sandang. 

       2.3.4 Menjelaskan teknologi produksi papan.  

 2.3.5 Membedakan teknologi produksi sederhana dengan modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teknologi produksi dalam tayangan media visual siswa 

dapat menjelaskan perkembangan teknologi produksi dengan benar. 

2. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi produksi 

pangan dengan benar. 

3. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi produksi 

sandang dengan benar. 

4. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi produksi papan 

dengan benar. 

5. Dengan mengerjakan lembar kerja siswa dapat membedakan teknologi 

produksi sederhana dengan modern dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : Percaya diri, santun, tanggung jawab, berani. 

V. Materi Pembelajaran 

 Perkembangan teknologi. 

LAMPIRAN 11 
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VI. Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 

 Metode    : Ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis. 

 Pendekatan   : Scientific 

 Model pembelajaran  : Snowball throwing 

VII. Media, Sumber dan Alat Belajar 

Media   : Power point tentang perkembangan teknologi, gambar teknologi 

tradisional dan teknologi modern. 

Sumber : Silabus kelas V, standar proses, dan standar isi  

BSE. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4  

Penyusun: Sadiman, dkk.  

Cerdas Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas IV 

Penulis: Retno Heny Pujiati, dkk. 

Alat   : Papan tulis, spidol, dll. 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka  

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah 

seorang siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi 

guru sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat 

dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

 

10 menit  

Kegiatan 

Inti  

1. Guru menyampaikan materi IPS tentang 

perkembangan teknologi dengan media visual gambar 

teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar 

teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar 

teknologi yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan 

tentang materi IPS perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan materi IPS tentang 

perkembangan teknologi kepada teman 

sekelompoknya. 

90 menit 
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6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi 

masing-masing siswa untuk menuliskan pertanyaan 

dari materi IPS tentang perkembangan teknologi yang 

disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

membentuk bola kertas dari lembar pertanyaan yang 

diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban 

siswa dan membagikan lembar evaluasi. 

Kegiatan 

akhir 

 

 

 

 

 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ 

rangkuman hasil belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi 

siswa yang belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes  : preses awal dan proses akhir. 

2. Teknik penilaian : tes dan non tes. 

3. Bentuk penilaian : pilihan ganda dan isian. 

4. Instrumen penilaian :  

 Tes: soal 

 Non tes:lembar pengamatan 

  

            Semarang, 26 Maret 2015 
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Lampiran 1 : Bahan ajar 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI 

 

 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan. Contohnya, pekerjaan cepat selesai dan hasil yang 

meningkat. Apakah yang dimaksud dengan teknologi produksi?Teknologi adalah 

kemampuan berlandaskan ilmu pengetahuan. Adapun produksi adalah kegiatan 

menghasilkan barang. Jadi, teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang 

berlandaskan pengetahuan. 

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. 

b. Perkembangan teknologi produksi 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. Untuk melihat perkembangan teknologi pertanian. 

b. Teknologi Produksi 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, 
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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. 

c. Teknologi Produksi Papan 

Selain bahan pangan dan bahan sandang, manusia juga memerlukan rumah 

sebagai tempat tinggal. Segala perlengkapan rumah tangga seperti kursi, tempat 

tidur, lemari merupakan kebutuhan hidup lainnya yang diperlukan. 

Masyarakat masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan peralatan 

sederhana. Waktu yang diperlukan cukup lama untuk mengerjakannya. Sedangkan 

sekarang orang memotong kayu dapat menggunakan gergaji mesin. Selain lebih 

cepat hasil yang didapat pun sangat banyak. Selain itu potongan juga lebih rapi. 

Menyerut pun juga sekarang sudah menggunakan serutan mesin. Tidak seperti dulu 

yang menggunakan serutan biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih besar. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Teknologi Produksi Sederhana dengan Modern 

No Teknologi 

produksi 

Kelebihan Kekurangan 

1 Sederhana   Menampung banyak tenaga 

kerja. 

 Tidak menimbulkan polusi, 

baik udara maupun suara. 

 Tidak bergantung pada 

alat. 

 Hemat energi. 

 Tidak menimbulkan 

bahaya besar jika terjadi 

kerusakan alat. 

 Membutuhkan banyak biaya. 

 Hasil produksi terbatas. 

 Prosesnya memerlukan waktu yang 

lama. 

 Harga barang hasil produksi relatif 

mahal. 

2 Modern   Biaya operasional kecil. 

 Tidak membutuhkan 

banyak tenaga. 

 Hasil produksi banyak. 

 Waktu produktif re\latif 

singkat. 

 Modal awal yang dibutuhkan 

sangat besar. 

 Sangat bergantung pada alat/mesin. 

 Menampung sedikit tenaga kerja. 

 Dapat menimbulkan polusi udara, 

air, suara. 

 Membutuhkan tenaga-tenaga ahli. 
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Lampiran 2 : Lembar kerja kelompok 

KEGIATAN 

1. Carilah informasi mengenai teknologi produksi masa lalu dan masa kini yang 

memiliki kegunaan yang sama! 

 

No 
Teknologi produksi 

masa lalu 

Teknologi produksi 

masa kini 
Kegunaan 

1. 

 

Cangkul/kerbau 

bajak. 

 

Traktor  
Membajak sawah untuk 

menanam padi. 

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

4. 
 

 
  

5. 
 

 
  

 

2. Sebutkan barang yang dapat dihasilkan dari bahan baku berikut! 

No Bahan baku Produk 

1 Kelapa   

2 Kayu  

3 Gandum   

4 Kedelai   

 

 

Nama Kelompok : 
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KERTAS KERJA 

Petunjuk! 

1. Buatlah pertanyaan tentang materi yang dijelaskan. 

2. Tuliskan pertanyaan pada kolom pertanyaan. 

3. Gulung kertas lalu lemparkan ke temanmu untuk menjawab pertanyaanmu. 

4. Jangan lupa tulis identitasmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOM PERTANYAAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 

 

KOLOM JAWABAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 
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Lampiran 3 : Kisi-kisi soal 

No Tujuan pembelajaran Ranah Teknik Bentuk Jumlah 

soal 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5  

Dengan mengamati tayangan 

media visual siswa dapat 

menjelaskan perkembangan 

teknologi produksi dengan 

benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

produksi pangan dengan 

benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

produksi sandang dengan 

benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

produksi papan dengan 

benar. 

Dengan mengamati siswa 

dapat membandingkan 

teknologi produksi 

sederhana dengan modern 

dengan benar. 

Pengetahuan 

 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

 

Pengetahuan  

Tes  

 

 

 

 

Tes  

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes  

Pilihan ganda 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian   

2 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

1 
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Lampiran 4 : Evaluasi  

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Salah satu kelemahan teknologi produksi masa lalu adalah …. 

a. Prosesnya lama    c. Menimbulkan polusi 

b. Menggunakan tenaga mesin  d. Hasilnya jelek 

2. Bahan baku pembuatan kertas adalah …. 

a. Karet   c. Kapas 

b. Kayu   d. Bambu 

3. Teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan…. 

a. Bajak   c. Traktor 

b. Cangkul   d. Kerbau 

4. Industri tekstil adalah industri yang menghasilkan …. 

a. Kain   c. Mobil 

b. Ban   d. Kertas 

5. Gerabah atau tembikar adalah barang-barang yang terbuat dari … 

a. Bambu   c. Tanah liat 

b. Kayu   d. Batu 

6. Proses mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi disebut.. 

a. Mesin  c. Pabrik 

b. Produksi  d. Proyeksi 

7. Salah satu kelemahan teknologi produksi modern adalah …. 

a. Hemat energi    c. Menimbulkan polusi 

b. Hasil sedikit   d. Waktu yang lama 

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

a. Mencuci    c. Menjemur 

b. Membakar  d. Menumbuk 

9. Para petani menggunakan perontok padi yang merupakan teknologi …. 

a. Produksi   c. Transportasi 

b. Industri    d. Komunikasi 

10. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi ... . 

a. Sederhana  c. Modern 

b. Kuno   d. Super 

 

Nama : 
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B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan 2 kelebihan teknologi produksi masa lalu ! 

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

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

2. Sebutkan 2 kelemahan teknologi produksi masa lalu ! 

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

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

3. Sebutkan 2 kelebihan teknologi produksi modern! 

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

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

4. Sebutkan 2 kelemahan teknologi produksi modern! 

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

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

5. Sebutkan produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku dibawah ini! 

No Bahan baku  Produk  

1 Karet   

2 Kayu  

3 Gandum   

4 Kedelai   
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Lampiran 5 : Kunci jawab 

A. PILIHAN GANDA   B. URAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6: Penskoran  

Penskoran  

A. Pilihan Ganda    B. Uraian         

  

  

 

 

 

Skor maksimal = skor max pilihan ganda + skor max 

uraian  = 10 + 20  = 30 

 

 

 

1  Menampung banyak tenaga kerja. 

 Tidak menimbulkan polusi, baik udara maupun 

suara. 

 Tidak bergantung pada alat. 

 Hemat energi. 

 Tidak menimbulkan bahaya besar jika terjadi 

kerusakan alat. 

2  Membutuhkan banyak biaya. 

 Hasil produksi terbatas. 

 Prosesnya memerlukan waktu yang lama. 

 Harga barang hasil produksi relatif mahal. 

3  Biaya operasional kecil. 

 Tidak membutuhkan banyak tenaga. 

 Hasil produksi banyak. 

 Waktu produktif re\latif singkat. 

4  Modal awal yang dibutuhkan sangat besar. 

 Sangat bergantung pada alat/mesin. 

 Menampung sedikit tenaga kerja. 

 Dapat menimbulkan polusi udara, air, suara. 

 Membutuhkan tenaga-tenaga ahli. 

5  Karet: ban. 

 Kayu: kertas, alat rumah tangga 

 Gandum: roti. 

 Kedelai: tempe , tahu 

No 

soal 

Kunci 

Jawab 

1 A 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

6 B 

7 B 

8 D 

9 A 

10 C 

No soal Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

JUMLAH 10 

No soal Skor  

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

JUMLAH 20 
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Lembar Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

JUDUL: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada 

Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV/2 

Nama Guru : Isyana Shali Nariya 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : I/II 

Hari/tanggal : Kamis, 26 Maret 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) jika deskriptor yang tampak!  

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Keterampilan membuka 

pelajaran. 

 

a. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

√ 

2 

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya. 

√ 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

d. Menyiapkan cakupan materi.  

2 Keterampilan bertanya. 

 

 

a. Memberikan pertanyaan yang jelas dan 

singkat. 

 

3 

b. Memberikan waktu berpikir. √ 

c. Memebrikan beberapa siswa dalam 

menjawab.  

√ 

d. Memberikan tuntunan jawaban yang 

diharapkan. 

√ 

3 Keterampilan memberi 

penguatan. 

a. Memberikan penguatan verbal. √ 
3 

b. Memberikan penguatan nonverbal. √ 
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 c. Memberikan penghargaan kepada kelompok 

siswa. 

 

d. Memberikan penguatan dengan segera. √ 

4 Keterampilan 

mengadakan variasi. 

 

a. Mengunakan kegiatan berkelompok. √ 

3 

b. Menggunakan media/ alat bantu 

pembelajaran. 

 

c. Menggunakan variasi dalam gaya mengajar. √ 

d. Menggunakan variasi yang mendorong 

aktivitas belajar.  

√ 

5 Keterampilan 

menjelaskan. 

 

a. Menyajikan penjelasan dengan media. √ 

2 

b. Memberikan penjelasan yang belum jelas.  

c. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa. √ 

d. Memberikan penjelasan tentang kesuluruhan 

materi.  

 

6 Keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil. 

 

a. Membantu siswa dalam berkelompok. √ 

3 
b. Menjelaskan peran dalam berkelompok. √ 

c. Memberikan tugas dalam kelompok. √ 

d. Memberikan kesempatan siswa berpartisipasi.  

7 Keterampilan mengelola 

kelas. 

 

a. Menunjukkan sikap tanggap dikelas. √ 

3 
b. Memusatkan perhatian kelompok.  

c. Memberikan petunjuk yang jelas. √ 

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

8 Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

 

a. Memberikan pendekatan secara pribadi. √ 

3 
b. Membimbing siswa dalam belajar. √ 

c. Membimbing siswa mengerjakan tugas.  

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

9 Keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

a. Bersama-sama membuat kesimpulan. √ 

2 
b. Memberikan soal evaluasi. √ 

c. Memberikan tidak lanjut.  

d. Melakukan refleksi.  

Jumlah Skor Keterampilan Guru  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 24 

Kriteria = Baik 

          Semarang, 26 Maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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Lembar Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV / 2 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : I/II 

Hari/tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√)  jika deskriptor tampak. 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No. Indikator 
Skor Jumlah 

skor 

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan mengikuti 

pembelajaran. 
2 4 7 6 55 

2,89 

2 
Mendengarkan informasi yang 

disampaikan guru. 
4 5 8 2 46 

2,42 

3 
Memperhatikan penjelasan 

dari guru. 
- 7 8 4 54 

2,84 

4 Membentuk kelompok belajar. 2 2 7 8 59 3,10 

5 
Antusias dalam membuat 

pertanyaan dan jawaban. 
4 4 6 4 46 

2,42 

6 
Menyajikan hasil 

pekerjaannya. 
5 4 5 5 48 

2,52 

7 
Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 
2 4 6 7 56 

2,94 

8 Mengerjakan soal evaluasi. 4 5 5 5 48 2,57 

9 Mengikuti kegiatan akhir. - 5 10 4 56 2,94 
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Jumlah skor 469 

Rata-rata skor 24,68 

Kriteria  Baik 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 24,68 

Kriteria  = Baik 

Semarang, 26 Maret 2015 

          Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 

 

 

 

 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN II 

No 
Nama 

Siswa 

INDIKATOR  
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ADO 1 2 3 1 1 2 2 2 3 17 

2 AJP 2 3 4 3 3 4 3 2 2 26 

3 DKP 4 4 3 3 2 1 2 3 2 24 

4 DSP 3 3 2 3 3 4 3 1 3 25 

5 HRN 2 1 2 4 1 2 4 4 4 24 

6 JPA 4 2 3 3 4 1 2 4 2 25 

7 KS 1 3 2 4 3 4 3 2 3 25 

8 MAS 3 1 4 4 1 3 4 2 4 26 

9 MSA 3 3 2 4 4 1 3 1 3 24 

10 MZF 4 2 3 2 3 3 4 3 2 26 

11 ORA 2 3 4 4 1 2 2 2 4 24 

12 RFM 4 1 2 4 2 1 1 3 3 21 

13 SBA 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33 

14 SMA 2 2 3 1 2 2 3 3 3 21 

15 SWA 3 1 3 2 4 1 4 1 3 22 

16 SM 4 3 2 3 3 3 4 4 3 29 

17 SPR 3 2 3 3 1 3 3 3 3 24 

18 TPKD 3 3 4 4 3 3 4 4 2 30 

19 ZAA 3 4 2 4 2 4 1 1 3 24 

Rata-rata 24,68 

Kategori Baik 

 

Semarang, 26 Maret 2015 

           Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I  

No Nama Siswa 

Siklus  I 

Pertemuan I Pertemuan II 

Nilai Kategori Nilai Kategori 

1 Agung Dwi Oktavianto 88 Tuntas 71,4 Tidak tuntas 

2 Aulia Justine Paramesti 60 Tidak tuntas 91,4 Tuntas 

3 Defiana Kartika Putri 60 Tidak tuntas 88,5 Tuntas 

4 Dhesta Sayekti Priyambodo 76 Tuntas 82,8 Tuntas 

5 Hasna Rizki Nurazizah 60 Tidak tuntas 80 Tuntas 

6 Jessica Puri Ananda 76 Tuntas 91,4 Tuntas 

7 Karunia Safitri 76 Tuntas 85,7 Tuntas 

8 Mahendra AjiSukma 76 Tuntas 74,2 Tuntas 

9 Meylani Setya Anggraeni 84 Tuntas 91,4 Tuntas 

10 Muhammad  Zidan Fitrianto 56 Tidak tuntas 57,1 Tidak tuntas 

11 Oksavino Rachel Alvin 64 Tidak tuntas 62,8 Tidak tuntas 

12 Rizki Fajar Mulya 52 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

13 Salsa Bella Aulia 52 Tidak tuntas 74,2 Tuntas 

14 Samuel Marcel Andrian 56 Tidak tuntas 88,5 Tuntas 

15 Santana Willy Abimanyu 92 Tuntas 100 Tuntas 

16 Septia Maharani 68 Tidak tuntas 91,4 Tuntas 

17 Seylla Putri Rahmawati 76 Tuntas 91,4 Tuntas 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 76 Tuntas 97,1 Tuntas 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 56 Tidak tuntas 62,8 Tidak tuntas 

Jumlah 1304 1542,1 

Rata-rata 68,63 81,16 

Median 68 85,7 

Modus 76 91,4 

Nilai Terendah 52 60 

Nilai Tertinggi 92 100 

Ketuntasan Klasikal 47,36% 73,68% 

 

       Semarang, 26 Maret 2015 
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LEMBAR HASIL CATATAN LAPANGAN KETERAMPILAN GURU 

DAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS KE I PERTEMUAN II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01. 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama 

proses pembelajaran! 

Keterampilan membuka pelajaran untuk deskriptor yang lain guru belum 

menjelaskan tujuan pembelajaran karena dalam menyiapkan siswa masih terlihat 

gaduh maka guru kurang berkonsentrasi. Guru juga belum menyampaikan cakupan 

materi. Guru sudah memberikan kesempatan beberapa siswa untuk menjawab 

pertanyaan dan guru juga sudah memberikan tuntunan jawaban yang diharapkan dari 

proses berpikir siswa. Pertanyaan yang guru sampikan sudah jelas. 

Keterampilan memberi penguatan  guru sudah memberikan penguatan verbal 

dan nonverbal baik berupa kata-kata guru maupun sikap guru dalam pembelajaran. 

Guru memberikan penguatan terhadap siswa yang aktif dengan segera. Keterampilan 

mengadakan variasi guru menggunakan kegiatan berkelompok dalam mengadakan 

variasi pembelajaran selain itu guru juga mnggunakan variasi dalam gaya mengajar. 

Guru sudah menggunakan variasi yang mendorong aktivitas belajar.   

Keterampilan menjelaskan guru sudah menyajikan penjelasan dengan 

menggunakan media visual tentang perkembangan teknologi. Keterampilan 

memimpin diskusi kelompok kecil guru membantu siswa dalam membentuk 

kelompok belajar, serta guru sudah menjelaskan peran dalam berkelompok. Guru 

sudah memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam berdiskusi sehingga 

semua siswa ikut aktif dalam belajar.  

Keterampilan mengelola kelas  guru sudah menegur siswa yang tertib namun 

belum menunjukan sikap tanggap dikelas belum memusatkan perhatian pada 

kelompok. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan guru sudah 
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memberikan pendekatan secara pribadi selain itu guru sudah membimbing siswa 

yang kesulitan dalam belajar, guru sudah membimbing siswa dalam memahami 

materi namun belum membimbing siswa dalam mengerjakan tugas. Keterampilan 

menutup pelajaran guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran, serta 

guru memberikan lembar evaluasi untuk penilaian pembelajaran. Namun guru belum 

memberikan tidak lanjut dan refleksi terhadap pembelajaran. 

Pada aktivitas siswa masih ada siswa yang mendapatkan kategori cukup yaitu 

ADO. Siswa tersebut pada awal kegiatan pembelajaran sudah tertinggal karena 

datang terlambat pada kegiatan pembelajaranpun siswa tersebut suka gaduh dengan 

teman yang lain sehingga tidak memperhatikan penjelasan guru. Untuk siswa yang 

mendapat kategori sangat baik ada tiga yaitu SBA, SM, SPR mereka dari awal 

kegiatan sudah sangat antusias mengikuti pembelajaran. 

 

      Semarang, 26 Maret 2015 
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NILAI TERENDAH SIKLUS I 
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NILAI TERTINGGI SIKLUS I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas : IV 

Semester : II 

Mata pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 3x35 menit (105 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

III. Indikator 

 2.3.1 Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi. 

 2.3.2 Menjelaskan teknologi komunikasi tradisional. 

 2.3.3 Menjelaskan teknologi komunikasi modern. 

 2.3.4 Membedakan teknologi komunikasi sederhana dengan modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teknologi komunikasi dalam  media visual siswa dapat 

menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. 

2. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi komunikasi 

tradisional dengan benar. 

3. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi komunikasi 

modern dengan benar. 

4. Dengan mengerjakan lembar kerja siswa dapat membedakan teknologi 

komunikasi tradisional dengan modern dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : Percaya diri, santun, tanggung jawab, berani. 

V. Materi Pembelajaran 

 Perkembangan teknologi. 

VI. Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 

 Metode    : Ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis. 

 Pendekatan   : Scientific 

LAMPIRAN 12 
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 Model pembelajaran  : Snowball throwing 

VII. Media, Sumber dan Alat Belajar 

Media   : Power point tentang perkembangan teknologi, gambar teknologi 

tradisional dan teknologi modern. 

Sumber : Silabus kelas V, standar proses, dan standar isi  

BSE. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4  

Penyusun: Sadiman, dkk.  

Cerdas Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas IV 

Penulis: Retno Heny Pujiati, dkk. 

Alat   : Papan tulis, spidol, dll. 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa 

dan menanyakan kabar mereka  

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta 

salah seorang siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal 

komunikasi guru sebelum melakasanakan 

pembelajaran inti. 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat 

dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

 

10 menit  

Kegiatan Inti  1. Guru menyampaikan materi IPS tentang 

perkembangan teknologi dengan media visual 

gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual 

gambar teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi 

IPS perkembangan teknologi dari media visual 

gambar teknologi yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan tentang materi IPS 

perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan materi IPS 

tentang perkembangan teknologi kepada teman 

sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi 

masing-masing siswa untuk menuliskan 

pertanyaan dari materi IPS tentang perkembangan 

90 menit 
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teknologi yang disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

membentuk bola kertas dari lembar pertanyaan 

yang diberikan tiap kelompok. 

8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-

jawaban siswa dan membagikan lembar evaluasi. 

Kegiatan 

akhir 

 

 

 

 

 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ 

rangkuman hasil belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi 

siswa yang belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes  : preses awal dan proses akhir. 

2. Teknik penilaian : tes dan non tes. 

3. Bentuk penilaian : pilihan ganda dan isian. 

4. Instrumen penilaian :  

 Tes: soal 

 Non tes:lembar pengamatan 

  

               Semarang, 31 Maret 2015                
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Lampiran 1 : Bahan ajar 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

  Kamu pernah menggunakan telepon, bukan? Pasti kamu juga suka menonton 

film kartun di televisi. Di rumahmu juga sering diputar radio atau tape recorder. 

Sementara ayah dan ibumu sering membaca koran. Apakah kamu tahu, bagaimana 

sebuah koran bisa sampai di rumahmu? Koran tersebut dicetak di percetakan. 

Percetakan menggunakan mesin.  

 Komunikasi dibagi menjadi dua berdasarkan alat bantunya: komunikasi 

langsung yang dilakukan secara langsung oleh dua orang atau lebih tanpa bantuan 

alat komunikasi, komunikasi tidak langsung yaitu hubungan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bantuan alat komunikasi. 

A. ALAT KOMUNIKASI TRADISIONAL 

 Orang-orang zaman dahulu sudah menggunakan alat-alat komunikasi. Tentu 

alat-alatnya tidak secanggih sekarang. Pada zaman dulu, orang menggunakan alat 

kentongan, tali, telik sandi, surat, dan kurir untuk berkomunikasi. 

a. Kentongan 

 Tahukah kamu kentongan? Kentongan ialah sebuah alat komu-nikasi yang 

digunakan orang zaman dulu. Alat ini digunakan dengan cara dipukul dengan 

menggunakan sebuah alat yang terbuat dari kayu/ bambu. Kentongan berfungsi 

sebagai sarana komunikasi di antara penduduk desa. Kentongan dipakai misalnya 

untuk: 

� memanggil warga desa melakukan kerja bakti, 

� memanggil warga desa agar berkumpul di balai desa, 

� memberitahu warga desa bahwa sedang terjadi pencurian atau perampokan, 

� memberitahu warga kalau ada warga yang meninggal dunia, 

� memberitahu warga kalau terjadi bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, 

kebakaran, dan sebagainya. 

b. Telik sandi 

 Telik sandi atau mata-mata adalah orang yang dipilih untuk mengintip atau 

menyusup masuk ke dalam pertahanan musuh. Tugas utamanya adalah mencari tahu 

kekuatan dan kelemahan musuh. Informasi dari telik sandi ini penting untuk 

mengalahkan musuh. 

c. Kurir 

 Selain kentongan, orang zaman dulu berkomunikasi dengan menggunakan 

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. 
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d. 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. 

B. ALAT KOMUNIKASI MODERN 

 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. 

 Sekarang marilah kita bahas perkembangan teknologi komunikasi saat ini. 

Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi melalui surat, telegram, telepon, handy 

talkie, pager, telepon, TV, internet, koran, dan majalah. 

a. Surat 

 Dengan selembar surat kita dapat menceritakan banyak hal. Kita dapat 

menceritakan pengalaman kita waktu berlibur di Bali. Kita dapat menceritakan 

kegembiraan kita waktu kita mendapat hadiah dari ayah. Dengan berkirim surat kita 

menjalin persahabatan dengan temanteman dari berbagai negara di dunia. Teman-

teman yang berkirim surat itu kita namakan sahabat pena. 

 Ada bermacam-macam surat. Jika dilihat dari bentuk, isi, dan bahasanya, surat 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat 

niaga. Mari kita perhatikan satu persatu! 

� 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. 

b. 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 
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yang kamu tulis terlalu banyak, maka uang yang dikeluarkan untuk mengirim 

telegram juga banyak. 

c. Telepon 

Telepon merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Apakah di 

rumahmu telah terpasang sambungan telepon? Pernahkah kamu berkomunikasi 

menggunakan pesawat 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. 

 Telepon pertama dibuat pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell di 

Amerika Serikat. Pertama kali ia mencoba telepon dengan berbicara dengan 

asistennya yang ada di kamar sebelah. Pesawat telepon mengalami perkembangan. 

Ada banyak macam bentuk telepon. Bentuk telepon pertama yang digunakan Bell, 

bagian telinga sekaligus juga merupakan bagian mulutnya. Saat ini sudah banyak 

orang yang menggunakan telepon yang tidak berkabel. Telepon seperti itu 

dinamakan telepon genggam (handphone). 

d. HT (Handy Talkie) 

 HT termasuk alat komunikasi menyerupai telepon genggam. Biasa digunakan 

polisi, tentara, satpam, pendaki gunung, dan tim SAR. 

e. Pager 

 Pager (radio panggil) adalah alat komunikasi satu arah. Jika ada pesan yang 

masuk, pager akan berbunyi dan pesannya tertulis pada layar pager. 

f. Radio 

Radio adalah salah satu alat komunikasi yang efektif. Pada zaman dulu, 

semangat perjuangan dikobarkan melalui radio. Melalui radio para pemimpin bangsa 

dapat membangkitkan semangat para pejuang supaya tidak menyerah dan putus asa. 

Sekarang ini, radio menjadi sarana hiburan dan berita. Apa maksudnya sarana 

hiburan dan berita? 

 Melalui radio, kita dapat mendengarkan sandiwarasandiwara. Itu artinya radio 

menjadi sarana hiburan. Melalui radio kita dapat mendengarkan berita-berita penting 

yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah maksudnya radio 

menjadi sarana berita. Atas jasa Guglielmo Marconi, kita dapat menikmati siaran 
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radio. Marconi itulah yang pertama kali menemukan radio. Ia berasal dari Italia. 

Marconi lahir pada tahun 1874 di Bologna, Italia. Ayah Marconi adalah orang Italia. 

Ibunya berasal dari Irlandia. 

 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. Apakah ada stasiun radio swasta di daerahmu? Coba 

tuliskan namanama stasiun radio tersebut! 

g. 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. 

 Tahukah kamu siapa yang membuat televisi pertama kali? Orang yang pertama 

kali membuat televisi adalah John Logie Baird. Ia berkebangsaan Inggris. Ide 

pertamanya untuk membuat televisi gagal. Pada tahun 1923, dia mulai mengutak-atik 

mesin untuk memindahkan gambar sekaligus suara lewat radio. Dia berhasil 

mengirim gambar kasar ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter tanpa 

kabel. Pada bulan Januari 1926, dia mendemonstrasikan televisi di depan umum di 

Institut Kerajaan di London. Ini adalah peragaan televisi pertama kalinya. 

h. Media Cetak 

 Apakah orang tuamu berlangganan surat kabar? Atau apakah kamu 

berlangganan majalah? Saat ini sangat banyak pilihan media cetak. Ada majalah atau 

koran yang terbit harian, mingguan, bulanan, atau tiga bulanan. Media cetak tersebut 

mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kita. Berbagai macam informasi dan 

pengetahuan bisa kita dapatkan apabila kita rajin membaca dari media cetak. 

Beberapa surat kabar yang setia melayani para pembaca, misalnya, Kompas, Media 

Indonesia, Suara Pembaruan, Republika, dan lain-lain. Dapatkah kamu menyebutkan 

media cetak yang lain? 

i. Internet 

 Zaman sekarang sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Alat 

komunikasi itu bernama internet. Peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi 

melalui internet adalah komputer. Melalui internet itu kita dapat berkomunikasi 

dengan orang lain di seluruh dunia. Kita juga dapat membaca berita, mengirim atau 

menerima gambar, mengirim atau menerima surat melalui e-mail, dan lain-lain.  
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c. Kelebihan dan Kekurangan Alat Komunikasi Tradisional dengan Modern 

No Alat 

komunikasi 

Kelebihan Kekurangan 

1 Tradisional   Harganya murah. 

 Jika rusak mudah diperbaiki. 

 Tidak terlalu bergantung 

pada alat. 

 Tidak berdampak negatif 

pada kesehatan. 

 

 Jangkauannya terbatas. 

 Susah dibawa kemana-

mana. 

 Berita diterima dalam 

waktu yang lama. 

 Berita sulit untuk 

disimpan. 

2 Modern   Jangkauanya luas. 

 Praktis dibawa kemana-

mana. 

 Dapat digunakan setiap 

waktu. 

 Berita dapat diterimadalam 

waktu singkat. 

 Harganya mahal. 

 Dapat mengganggu 

kesehatan. 

 Jika rusak sulit di 

perbaiki. 

 Sangat bergantung pada 

alat onderdil. 

TOKOH PENEMU TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

No Nama tokoh Temuan 

1 Guglielmo Marconi Radio  

2 John Logie Baird Televisi  

3 Alexander Graham Bell Telepon  
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Lampiran 2 : Lembar kerja kelompok 

KEGIATAN 

1. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Kerang 

 

 

 

Sepeda 

 

 

 

Daun Lontar 

 

 

 

Alat makan 

 

 

 

Handphone ( HP ) 

 

 

 

Gayung 

 

 

 

Internet 

 

 

 

Email (Surat 

Elektronik)  

 

 

 

Telepon 

 

 

 

Merpati untuk 

mengirim surat 

 

 

 

 

 

Kentongan 

 

 

 

 

Bedug 

Nama Kelompok : 
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Telegraf 

 

 

 

Biola 

 

 

2. Kelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam tabel yang sesuai di 

bawah ini ! 

3. Dari kelompok alat komunikasi tersebut, kelompokkanlah ke dalam 

tabel di bawah ini ! 

Alat Komunikasi Masa Lalu  

( Kuno ) 

Alat Komunikasi Masa Kini  

( Modern ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukan Alat Komunikasi Alat Komunikasi  
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KERTAS KERJA 

Petunjuk! 

1. Buatlah pertanyaan tentang materi yang dijelaskan. 

2. Tuliskan pertanyaan pada kolom pertanyaan. 

3. Gulung kertas lalu lemparkan ke temanmu untuk menjawab pertanyaanmu. 

4. Jangan lupa tulis identitasmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOM PERTANYAAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 

 

KOLOM JAWABAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 
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Lampiran 3 : Kisi-kisi soal 

No Tujuan pembelajaran Ranah Teknik Bentuk Jumlah 

soal 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

  

Dengan mengamati tayangan 

media visual siswa dapat 

menjelaskan perkembangan 

teknologi komunikasi 

dengan benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

komunikasi tradisional 

dengan benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

komunikasi modern dengan 

benar. 

Dengan mengamati siswa 

dapat membandingkan 

teknologi komunikasi 

tradisional dengan modern 

dengan benar. 

Pengetahuan 

 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

  

Tes  

 

 

 

 

Tes  

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

  

Pilihan ganda 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

  

1 

1 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 
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Lampiran 4 : Evaluasi  

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Alat komunikasi yang terbuat dari kayu atau bambu adalah ... 

a. E-mail   c. Kentongan 

b. Satelit   d. Pesawat 

2. Sebelum diposkan, amplop surat ditempeli ... 

a. Perangko   c. Stiker 

b. Stempel  d. Gambar 

3. Penemu pesawat radio adalah ...  

a. Marconi     c. John Logie Baird 

b. Alexander Graham Bell   d. Samuel Morse 

4. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang termasuk alat 

komunikai modern adalah ... . 

a. Televisi   c. Mobil 

b. Kulkas    d. Traktor 

5. Orang yang diutus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia ke 

kerajaan lain adalah ... . 

a. Pak pos   c. Kusir 

b. Kurir    d. Pramugari 

6. Mengirim surat dengan perangko dapat menggunakan jasa …. 

a. Pos Indonesia   c. Telkom 

b. Bank    d. Dinas Perhubungan 

7.  Telepon sebagai alat komunikasi ditemukan oleh …. 

a. Marconi     c. John Logie Baird 

b. Alexander Graham Bell   d. Samuel Morse 

8. Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah …. 

a. Koran dan telepon   c. Koran dan majalah 

b. Televisi dan majalah   d. Surat kabar dan radio 

9. Di bawah ini stasiun TV yang dikelola oleh pemerintah ialah …. 

a. TVRI    c. Metro TV 

b. TPI    d. RCTI 

10. Jangkauan komunikasi masa lalu ternyata lebih …. dari jangkauan komunikasi 

masa kini. 

Nama : 
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a. Dekat   c. Cepat 

b. Jauh   d. Mahal 

B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan tiga manfaat kentongan bagi warga pedesaan! 

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

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

2. Apakah manfaat media cetak bagi pelajar? 

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

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

3. Apa saja alat komunikasi yang digunakan pada masa kini? 

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

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

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi langsung! 

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

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

5. Jelaskan manfaat alat komunikasi bagi manusia! 

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

....................................................................................................................... 
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Lampiran 5 : Kunci jawab 

A. PILIHAN GANDA   B. URAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piran 6: Penskoran  

Penskoran  

A. Pilihan Ganda    B. Uraian         

  

  

 

 

 

 

Skor maksimal = skor max pilihan ganda + skor 

max uraian = 10 + 20 = 30 

 

 

 

No 

soal 

Kunci 

Jawab 

1 C 

2 A 

3 A 

4 A 

5 B 

6 A 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 

1  Sebagai alat komunikasi dalam berbagai 

kegiatan 

 Untuk mengumpulkan warga. 

 Untuk menyampaikan informasi.  

2  Membantu dalam membuat tugas. 

 Membantu mencari berita. 

 Membantu dalam mencari informasi. 

3  Televisi  

 Radio  

 Telpon  

 Media cetak 

 Email/ internet 

4  Komunikasi langsung dilakukan oleh dua 

orang atau lebih tanpa menggunakan alat 

komunikasi. 

5  Dapat mendekatkan yang jauh 

 Dapat membantu dalam bekerjasama 

 Dapat memudahkan dalam mencari kabar 

No soal Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

JUMLAH 10 

No soal Skor  

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

JUMLAH 20 
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Lembar Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

JUDUL: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada 

Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV/2 

Nama Guru : Isyana Shali Nariya 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : II/I 

Hari/tanggal : Selasa, 31 Maret 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) jika deskriptor yang tampak!  

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Keterampilan membuka 

pelajaran. 

 

a. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

√ 

3 

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya. 

√ 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

d. Menyiapkan cakupan materi. √ 

2 Keterampilan bertanya. 

 

 

a. Memberikan pertanyaan yang jelas dan 

singkat. 

 

3 

b. Memberikan waktu berpikir. √ 

c. Memebrikan beberapa siswa dalam 

menjawab.  

√ 

d. Memberikan tuntunan jawaban yang 

diharapkan. 

√ 

3 Keterampilan memberi 

penguatan. 

a. Memberikan penguatan verbal. √ 
4 

b. Memberikan penguatan nonverbal. √ 
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 c. Memberikan penghargaan kepada kelompok 

siswa. 

√ 

d. Memberikan penguatan dengan segera. √ 

4 Keterampilan 

mengadakan variasi. 

 

a. Mengunakan kegiatan berkelompok. √ 

3 

b. Menggunakan media/ alat bantu 

pembelajaran. 

 

c. Menggunakan variasi dalam gaya mengajar. √ 

d. Menggunakan variasi yang mendorong 

aktivitas belajar.  

√ 

5 Keterampilan 

menjelaskan. 

 

a. Menyajikan penjelasan dengan media. √ 

3 

b. Memberikan penjelasan yang belum jelas. √ 

c. Memberikan penjelasan kepada seluruh 

siswa. 

√ 

d. Memberikan penjelasan tentang kesuluruhan 

materi.  

 

6 Keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil. 

 

a. Membantu siswa dalam berkelompok. √ 

3 
b. Menjelaskan peran dalam berkelompok. √ 

c. Memberikan tugas dalam kelompok. √ 

d. Memberikan kesempatan siswa berpartisipasi.  

7 Keterampilan mengelola 

kelas. 

 

a. Menunjukkan sikap tanggap dikelas. √ 

4 
b. Memusatkan perhatian kelompok.  

c. Memberikan petunjuk yang jelas. √ 

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

8 Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

 

a. Memberikan pendekatan secara pribadi. √ 

3 
b. Membimbing siswa dalam belajar. √ 

c. Membimbing siswa mengerjakan tugas.  

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

9 Keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

a. Bersama-sama membuat kesimpulan. √ 

3 
b. Memberikan soal evaluasi. √ 

c. Memberikan tidak lanjut. √ 

d. Melakukan refleksi.  

Jumlah Skor Keterampilan Guru  28 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 28 

Kriteria = Baik 

          Semarang, 31 Maret 2015 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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Lembar Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV / 2 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : II/I 

Hari/tanggal  : Selasa, 31 Maret 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√)  jika deskriptor tampak. 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator 
Skor Jumlah 

skor 

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan mengikuti 

pembelajaran. 
- 4 7 8 61 

3,21 

2 
Mendengarkan informasi yang 

disampaikan guru. 
2 - 5 12 65 

3,42 

3 
Memperhatikan penjelasan 

dari guru. 
- 2 8 9 64 

3,36 

4 Membentuk kelompok belajar. 2 - 10 7 60 3,15 

5 
Antusias dalam membuat 

pertanyaan dan jawaban. 
4 2 8 4 48 

2,52 

6 
Menyajikan hasil 

pekerjaannya. 
4 7 4 5 50 

2,63 

7 
Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 
2 4 5 8 57 

3 

8 Mengerjakan soal evaluasi. - 4 6 9 62 3,26 

9 Mengikuti kegiatan akhir. 4 4 10 7 70 3,68 
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Jumlah skor 537 

Rata-rata skor 27,84 

Kriteria Baik 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 27,84 

Kriteria  = Baik 

Semarang, 31 Maret 2015 

           Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 

 

 

 

 

  

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN I 

No 
Nama 

Siswa 

INDIKATOR  
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ADO 2 3 4 4 1 2 1 2 4 23 

2 AJP 3 3 2 3 3 3 2 2 4 25 

3 DKP 3 4 3 3 4 2 3 4 3 29 

4 DSP 4 4 4 4 3 4 2 3 4 32 

5 HRN 3 1 4 3 3 2 4 4 1 25 

6 JPA 2 4 4 3 4 4 3 4 4 32 

7 KS 4 3 2 4 1 2 4 3 4 27 

8 MAS 3 4 3 3 3 4 2 4 3 29 

9 MSA 4 3 3 1 3 2 4 4 4 28 

10 MZF 2 3 4 3 4 4 3 4 4 31 

11 ORA 4 4 4 3 1 2 4 2 3 27 

12 RFM 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34 

13 SBA 2 4 4 3 1 2 1 4 4 25 

14 SMA 3 4 3 4 2 3 4 2 4 29 

15 SWA 3 4 4 3 2 4 4 3 4 31 

16 SM 4 4 3 1 3 4 3 3 4 29 

17 SPR 4 4 4 3 1 3 4 3 4 30 

18 TPKD 4 4 3 4 3 3 2 4 4 31 

19 ZAA 4 1 3 4 3 4 3 3 4 29 

Rata-rata 27,84 

Kategori Baik 

 

Semarang, 31 Maret 2015 

           Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 
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       LEMBAR HASIL CATATAN LAPANGAN KETERAMPILAN GURU 

DAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS KE II PERTEMUAN I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01. 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama 

proses pembelajaran! 

Keterampilan membuka pelajaran guru belum menjelaskan tujuan yang akan 

dicapai. Keterampilan bertanya guru sudah memberikan kesempatan beberapa siswa 

untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang guru sampikan sudah jelas. Guru 

belum memberikan waktu berpikir siswa sehinga banyak siswa yang kesulitan. 

Keterampilan memberi penguatan guru memberikan penguatan terhadap siswa yang 

baktif dengan segera. Guru sudah meberikan penghargaan kepada kelompok siswa 

yang aktif dalam berdiskusi. Keterampilan mengadakan variasi guru Guru sudah 

menggunakan variasi yang mendorong aktivitas belajar. Namun guru belum 

menggunakan alat bantu yang maksimal.  

Keterampilan menjelaskan guru juga sudah memberikan penjelasan kepada 

seluruh siswa. Namun guru belum dapat memberikan tentang keseluruhan materi 

yang diajarkan. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil guru membantu 

siswa dalam membentuk kelompok belajar, serta guru sudah menjelaskan peran 

dalam berkelompok. Untuk deskriptor yang belum guru belum memberikan tugas 

yang jelas dengan topik. 

Keterampilan mengelola kelas  guru sudah menunjukkan sikap tanggap 

terhadap situasi dikelas, guru sudah memberikan petunjuk yang jelas dari apa yang 

harus dikerjakan siswa dalam berkelompok. Namun guru belum menegur siswa yang 

tidak tertib. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan guru belum 

membimbing siswa dalam mengerjakan tugas. Keterampilan menutup pelajaran guru 
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belum memberikan refleksi terhadap pembelajaran karena waktu yang digunakan 

habis. 

Skor aktifitas siswa  ada 7 siswa yang mendapatkan kategori baik sedangkan 

lainnya mendapatakan kategori sangat baik. Untuk skor 1 pada indikator yang 

dicapai masih ada beberapa siswa seperti (ADO, HRN, KS, MSA, SBA, SM, SPR, 

ZAA)  

      Semarang, 31 Maret 2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas : IV 

Semester : II 

Mata pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 3x35 menit (105 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

III. Indikator 

 2.3.1 Menjelaskan perkembangan teknologi transportasi. 

 2.3.2 Menjelaskan teknologi transportasi darat, laut dan udara tradisional. 

 2.3.3 Menjelaskan teknologi transportasi darat, laut dan udara modern. 

 2.3.4 Membedakan teknologi transportasi tradisional dengan modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teknologi transportasi dalam media visual siswa dapat 

menjelaskan perkembangan teknologi transportasi dengan benar. 

2. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi darat, laut 

dan udara transportasi tradisional dengan benar. 

3. Dengan bekerja kelompok siswa dapat menjelaskan teknologi transportasi 

darat, laut dan udara modern dengan benar. 

4. Dengan mengerjakan lembar kerja siswa dapat membedakan teknologi 

transportasi tradisional dengan modern dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : Percaya diri, santun, tanggung jawab, berani. 

V. Materi Pembelajaran 

 Perkembangan teknologi. 

VI. Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 

 Metode    : Ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis. 

 Pendekatan   : Scientific 

LAMPIRAN 13 
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 Model pembelajaran  : Snowball throwing 

VII. Media, Sumber dan Alat Belajar 

Media   : Power point tentang perkembangan teknologi, gambar teknologi 

tradisional dan teknologi modern. 

Sumber : Silabus kelas V, standar proses, dan standar isi  

BSE. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4  

Penyusun: Sadiman, dkk.  

Cerdas Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas IV 

Penulis: Retno Heny Pujiati, dkk. 

Alat   : Papan tulis, spidol, dll. 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 

menanyakan kabar mereka  

2. Guru mengajak siswa untuk berdoa dan meminta salah 

seorang siswa memimpin doa. 

3. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi 

guru sebelum melakasanakan pembelajaran inti. 

4. Guru memberikan motovasi agar siswa semangat 

dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan  

 

10 menit  

Kegiatan 

Inti  

1. Guru menyampaikan materi IPS tentang perkembangan 

teknologi dengan media visual gambar teknologi. 

2. Siswa mengamati dan memperhatikan materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar 

teknologi. 

3. Siswa tanya-jawab dengan guru tentang materi IPS 

perkembangan teknologi dari media visual gambar 

teknologi yang ditampilkan.  

4. Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan 

tentang materi IPS perkembangan teknologi. 

5. Guru meminta ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya dan menyampaikan materi IPS tentang 

perkembangan teknologi kepada teman 

sekelompoknya. 

6. Guru memberikan lembar kerja pertanyaan bagi 

masing-masing siswa untuk menuliskan pertanyaan 

dari materi IPS tentang perkembangan teknologi yang 

disampaikan ketua kelompoknya. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

membentuk bola kertas dari lembar pertanyaan yang 

diberikan tiap kelompok. 

90 menit 
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8. Guru memberikan bimbingan pada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang didapat dari lemparan. 

9. Guru memberikan penguatan dari jawaban-jawaban 

siswa dan membagikan lembar evaluasi. 

Kegiatan 

akhir 

 

 

 

 

 

1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman 

hasil belajar selama sehari  

2. Melakukan penilaian hasil belajar/evaluasi  

3. Guru memberikan penialain dan pengayaan, bagi siswa 

yang belum tuntas diberikan remidi. 

4. Guru memberikan soal pekerjaan rumah. 

5. Guru menyampaikan meteri yang selanjutnya. 

6. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. 

5 menit 

 

 

 

 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes  : preses awal dan proses akhir. 

2. Teknik penilaian : tes dan non tes. 

3. Bentuk penilaian : pilihan gandan dan isian. 

4. Instrumen penilaian :  

 Tes: soal 

 Non tes:lembar pengamatan 

                 Semarang, 2 April 2015                
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Lampiran 1 : Bahan ajar 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI 

Dengan apa kamu pergi ke sekolah? Apa cukup dengan berjalan kaki? 

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. Adakah sarana transportasi di rumahmu? 

Coba sebutkan apa saja? 

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. 

a. Alat Transportasi Darat 

• Alat transportasi darat 

berkembang dari yang sederhana 

sampai ke yang modern. Pada 

zaman dulu orang berjalan kaki 

untuk pergi ke suatu tempat. 

Seiring perjalanan waktu, manusia 

akhirnya memanfaatkan beberapa jenis binatang seperti unta, keledai, kuda, 

gerobak yang ditarik lembu, dan kereta kuda sebagai alat transportasi. 

Sekarang, ada bermacam-macam alat transportasi. Alat transportasi dewasa 

ini antara lain sepeda, sepeda motor, bajaj, mobil, bus, truk, kereta api, dan 

sebagainya. Semua alat transportasi ini berkembang dari bentuk yang 

sederhana. 

• 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 Angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat 

modern. Harganya lebih mahal. Daya angkut lebih cepat. Contohnya, sepeda 

motor, mobil, bus, kereta api, dan sebagainya.hewan besar, seperti kuda, sapi, 

unta dan sebagainya. 

b. Alat Transportasi 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. Untuk mendukung 

lancarnya perjalanan laut diperlukan dermagadermaga atau pelabuhan untuk 

berlabuh kapal. Ada banyak pelabuhan di Indonesia. Misalnya, Pelabuhan 

Tanjungpriok (Jakarta), Tanjungperak (Surabaya), Tanjungemas (Semarang), 

dan Belawan (Medan). 
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Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti 

perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan 

oleh kekuatan tenaga manusia. Sedangkan perahu layar digerakkan oleh 

tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin 

bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai 

alat transportasi air. Kapal-kapal modern dapat mengangkut barang berton-

ton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal 

besar dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur. Kapal ini 

dinamakan kapal induk. 

c. Alat Transportasi Udara 

• Kamu tentu pernah melihat pesawat terbang, baik secara langsung maupun 

lewat televisi. Pesawat terbang merupakan angkutan udara yang sangat 

canggih. Perjalanan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan 

angkutan darat atau angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat 

angkutan udara antara lain helikopter, pesawat tempur serta pesawat 

penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah luar angkasa dengan 

menggunakan pesawat luar angkasa. Angkutan udara lebih mahal 

dibandingkan angkutan lainnya. Waktu tempuh angkutan udara lebih cepat. 

Angkutan udara di Indonesia ditangani oleh Departemen Perhubungan RI. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Alat Transportasi Tradisional dengan Modern 

No Alat 

trasnportasi 

Kelebihan Kekurangan 

1 Tradisional   Tidak bergantung pada 

mesin. 

 Tidak berdampak negatif 

pada lingkungan. 

 Jangkauannya terbatas. 

 Waktu tempuh lama. 

2 Modern   Jangkauanya luas. 

 Waktu tempuh singkat. 

 Mudah didapatkan 

dimana-mana. 

 Menggunakan mesin. 

 Dapat mengganggu 

lingkungan. 

 Jika rusak sulit di 

perbaiki. 

 Sangat bergantung 

pada alat onderdil. 
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Lampiran 2 : Lembar kerja kelompok 

KEGIATAN 

1. Buatlah daftar nama alat transportasi masa lalu dan masa kini seperti pada tabel 

berikut ini! 

 

No 
Jenis alat 

transportasi 
Masa lalu Masa kini 

1. 

 

Transportasi darat 

 

  

2. 

 

Transportasi air 

 

  

3. 

 

Transportasi udara 

 

  

 

2. Sebutkan kelebihan dan kekurangan teknologi transportasi! 

No Kelebihan teknologi 

transportasi 

Kekurangan teknologi transportasi 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : 
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KERTAS KERJA 

Petunjuk! 

1. Buatlah pertanyaan tentang materi yang dijelaskan. 

2. Tuliskan pertanyaan pada kolom pertanyaan. 

3. Gulung kertas lalu lemparkan ke temanmu untuk menjawab pertanyaanmu. 

4. Jangan lupa tulis identitasmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOM PERTANYAAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 

 

KOLOM JAWABAN 

 

 

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

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

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

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

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

 

Nama : 
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Lampiran 3 : Kisi-kisi soal 

No Tujuan pembelajaran Ranah Teknik Bentuk Jumlah 

soal 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

  

Dengan mengamati tayangan 

media visual siswa dapat 

menjelaskan perkembangan 

teknologi transportasi 

dengan benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

transportasi darat, laut dan 

udara tradisional dengan 

benar. 

Dengan berdiskusi 

kelompok siswa dapat 

menjelaskan teknologi 

transportasi darat, laut dan 

udara modern dengan benar. 

Dengan mengamati siswa 

dapat membandingkan 

teknologi transportasi 

tradisional dengan modern 

dengan benar. 

Pengetahuan 

 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

Pengetahuan  

 

 

 

  

Tes  

 

 

 

 

Tes  

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

  

Pilihan ganda 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan ganda 

Uraian 

 

 

  

2 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

1 
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Lampiran 4 : Evaluasi  

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Segala sesuatu yang digunakan sebagai alat angkutan disebut sarana…. 

a. Komunikasi  c. Transportasi 

b. Produksi   d. Konsumsi 

2. Berikut ini yang tidak termasuk alat transportasi masa lalu adalah …. 

a. Andong   c. Gerobak 

b. Jalan kaki  d. Mobil 

3. Salah satu kelemahan alat transportasi masa lalu adalah …. 

a. Lambat    c. Mahal 

b. Menimbulkan polusi  d. Rawan kecelakaan 

4. Kapal yang dapat berjalan di bawah maupun di permukaan laut adalah….  

a. Hoverkraf  c. Kapal selam 

b. Kapal feri  d. Kapal tanker 

5. Perusahaan jasa penerbangan milik pemerintah adalah …. 

a. Garuda Indonesia Airlines  c. Lion Air 

b. Mandala Airlines    d. Bouroq Airlines 

6. Berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah ... . 

a. Sepeda   c. Truk 

b. Balon udara  d. Perahu 

7. 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 

8. Alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah... . 

a. Kapal tanker  c. Kapal ferry 

b. Kapal selam  d. Kapal layar 

9. Jalan tercepat untuk menempuh perjalanan jauh adalah menggunakan... 

a. Pesawat terbang  c. Becak  

b. Andong    d. Bentor  

10. Layar pada perahu tradisional berfungsi untuk... 

a. Menunjuk arah perjalanan  c. Menangkap angin sebagai tenaga 

penggerak  

Nama : 
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b. Memperkirakan cuaca   d. Menjaga keseimbangan kapal 

B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan contoh teknologi transportasi darat masa lalu dan masa kini 

masing-masing 3 ! 

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

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

2. Jelaskan kendala-kendala yang dihadapi transportasi udara! 

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

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

3. Sebutkan nama-nama terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan yang ada di 

daerahmu! 

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

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

4. Sebutkan tiga jenis angkutan, jika dilihat dari tempatnya! 

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

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

5. Jelaskan perbedaan sarana transportasi pada masa lalu dan masa kini! 

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

....................................................................................................................... 
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Lampiran 5 : Kunci jawab 

A. PILIHAN GANDA    B. URAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6: Penskoran  

Penskoran  

A. Pilihan Ganda    B. Uraian         

  

  

 

 

 

 

 

Skor maksimal = skor max pilihan ganda + skor max uraian 

    = 10 + 20 

    = 30 

 

 

 

 

1  Masa lalu : andong, becak, gerobak. 

 Masa kini : mobil, kerata, pesawat. 

2  Cuaca, mesin, angin. 

3  Terminal sisemut. 

 Terminal terboyo. 

 Stasiun poncol. 

 Bandara adi sucipto. 

4  Darat: mobil. 

 Laut: kapal laut. 

 Udara: pesawat terbang. 

5  Masa lalu: waktu tempuh lama, ramah 

lingkungan. 

 Masa kini: waktu tempuh singkat, merusak 

lingkungan. 

No 

soal 

Kunci 

Jawab 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 A 

6 D 

7 B 

8 D 

9 A 

10 C 

No soal Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

JUMLAH 10 

No soal Skor  

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

JUMLAH 20 
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Lembar Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

JUDUL: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada 

Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV/2 

Nama Guru : Isyana Shali Nariya 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : II/II 

Hari/tanggal : Kamis, 2 April 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) jika deskriptor yang tampak!  

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Keterampilan membuka 

pelajaran. 

 

a. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

√ 

3 

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya. 

√ 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

d. Menyiapkan cakupan materi. √ 

2 Keterampilan bertanya. 

 

 

a. Memberikan pertanyaan yang jelas dan 

singkat. 

 

3 

b. Memberikan waktu berpikir. √ 

c. Memebrikan beberapa siswa dalam 

menjawab.  

√ 

d. Memberikan tuntunan jawaban yang 

diharapkan. 

√ 

3 Keterampilan memberi 

penguatan. 

a. Memberikan penguatan verbal. √ 
4 

b. Memberikan penguatan nonverbal. √ 
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 c. Memberikan penghargaan kepada kelompok 

siswa. 

√ 

d. Memberikan penguatan dengan segera. √ 

4 Keterampilan 

mengadakan variasi. 

 

a. Mengunakan kegiatan berkelompok. √ 

3 

b. Menggunakan media/ alat bantu 

pembelajaran. 

 

c. Menggunakan variasi dalam gaya mengajar. √ 

d. Menggunakan variasi yang mendorong 

aktivitas belajar.  

√ 

5 Keterampilan 

menjelaskan. 

 

a. Menyajikan penjelasan dengan media. √ 

4 

b. Memberikan penjelasan yang belum jelas. √ 

c. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa. √ 

d. Memberikan penjelasan tentang kesuluruhan 

materi.  

√ 

6 Keterampilan 

memimpin diskusi 

kelompok kecil. 

 

a. Membantu siswa dalam berkelompok. √ 

4 
b. Menjelaskan peran dalam berkelompok. √ 

c. Memberikan tugas dalam kelompok. √ 

d. Memberikan kesempatan siswa berpartisipasi. √ 

7 Keterampilan mengelola 

kelas. 

 

a. Menunjukkan sikap tanggap dikelas. √ 

4 
b. Memusatkan perhatian kelompok. √ 

c. Memberikan petunjuk yang jelas. √ 

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

8 Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

 

a. Memberikan pendekatan secara pribadi. √ 

4 
b. Membimbing siswa dalam belajar. √ 

c. Membimbing siswa mengerjakan tugas. √ 

d. Menegur siswa yang tidak tertib. √ 

9 Keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

a. Bersama-sama membuat kesimpulan. √ 

3 
b. Memberikan soal evaluasi. √ 

c. Memberikan tidak lanjut. √ 

d. Melakukan refleksi.  

Jumlah Skor Keterampilan Guru  32 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  

 



282 
 

 
 

Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 32 

Kriteria = Sangat baik 

          Semarang,  2 April 2015 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 
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Lembar Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Scientific dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/semester : IV / 2 

Materi  : Perkembangan Teknologi 

Siklus/pertemuan : II/II 

Hari/tanggal  : Kamis, 2 April 2015 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√)  jika deskriptor tampak. 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Jika deskriptor tidak ada yang tampak, maka skor 0. 

2. Jika deskriptor tampak 1, maka skor 1. 

3. Jika deskriptor tampak 2, maka skor 2. 

4. Jika deskriptor tampak 3, maka skor 3. 

5. Jika deskriptor tampak 4, maka skor 4. 

No. Indikator 
Skor Jumlah 

skor 

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan mengikuti 

pembelajaran. 
- 3 3 13 67 

3,52 

2 
Mendengarkan informasi yang 

disampaikan guru. 
- - 4 15 72 

3,78 

3 
Memperhatikan penjelasan 

dari guru. 
- 3 5 11 65 

3,42 

4 Membentuk kelompok belajar. - 2 2 15 70 3,68 

5 
Antusias dalam membuat 

pertanyaan dan jawaban. 
2 2 2 13 64 

3,36 

6 
Menyajikan hasil 

pekerjaannya. 
2 - 5 12 65 

3.42 

7 
Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 
- 3 2 14 68 

3,57 

8 Mengerjakan soal evaluasi. - 3 5 11 65 3,42 

9 Mengikuti kegiatan akhir. - - 6 13 70 3,68 
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Jumlah skor 606 

Rata-rata skor 31,89 

Kriteria  Sangat Baik 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor  = 31,89 

Kriteria  = Sangat  baik 

Semarang,  2 April 2015 

           Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 

 

 

 

Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan 

28,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

19 ≤ skor < 28,5 Baik 

9,5 ≤ skor < 19 Cukup 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang 

Skor terendah(R) = 0 

Skor tertinggi(T) = 36 

n = (T – R) +1 

   = (36 - 0) +1 

   = 37 

Letak Q1 = ( n + 1 )    Letak Q2 =  ( n + 1) 

= ( 37 + 1)               =  (37 + 1) 

      = 9,5                  = 19 

  

Letak Q3 = ¾ ( n + 1)    Letak Q4 = T = 36 

     = ¾ (37 + 1) 

     = 28,5  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN II 

No 
Nama 

Siswa 

INDIKATOR  
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ADO 2 4 4 4 4 4 4 3 4 33 

2 AJP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 DKP 2 4 4 4 4 4 2 4 3 31 

4 DSP 4 3 4 3 4 3 4 2 3 30 

5 HRN 2 4 2 4 3 4 4 4 4 31 

6 JPA 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 

7 KS 4 4 4 4 1 4 3 2 4 30 

8 MAS 4 4 2 4 4 4 4 4 3 33 

9 MSA 3 4 4 4 4 1 4 3 4 31 

10 MZF 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 

11 ORA 4 4 4 2 1 3 4 2 4 28 

12 RFM 3 4 2 4 4 4 4 4 3 32 

13 SBA 4 4 3 4 4 1 2 3 4 29 

14 SMA 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 

15 SWA 4 4 3 4 2 3 4 4 3 31 

16 SM 4 3 4 4 4 4 2 4 4 33 

17 SPR 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33 

18 TPKD 4 4 3 2 2 3 4 3 4 29 

19 ZAA 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 

Rata-rata 31,89 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 2 April 2015 

           Observer, 

 

 

         Ockta Delvia  

      NIM 1401411075 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

No Nama Siswa 

Siklus  II 

Pertemuan I Pertemuan II 

Nilai Kategori Nilai Kategori 

1 Agung Dwi Oktavianto 85,7 Tuntas 100 Tuntas 

2 Aulia Justine Paramesti 91,4 Tuntas 91,4 Tuntas 

3 Defiana Kartika Putri 80 Tuntas 88,5 Tuntas 

4 Dhesta Sayekti Priyambodo 80 Tuntas 100 Tuntas 

5 Hasna Rizki Nurazizah 82,8 Tuntas 88,5 Tuntas 

6 Jessica Puri Ananda 80 Tuntas 100 Tuntas 

7 Karunia Safitri 62,8 Tidak tuntas 88,5 Tuntas 

8 Mahendra Aji Sukma 85,7 Tuntas 100 Tuntas 

9 Meylani Setya Anggraeni 100 Tuntas 91,4 Tuntas 

10 Muhammad  Zidan Fitrianto 65,7 Tidak tuntas 68,5 Tidak tuntas 

11 Oksavino Rachel Alvin 82,8 Tuntas 91,4 Tuntas 

12 Rizki Fajar Mulya 88,5 Tuntas 85,7 Tuntas 

13 Salsa Bella Aulia 85,7 Tuntas 91,4 Tuntas 

14 Samuel Marcel Andrian 74,2 Tuntas 68,5 Tidak tuntas 

15 Santana Willy Abimanyu 100 Tuntas 100 Tuntas 

16 Septia Maharani 80 Tuntas 91,4 Tuntas 

17 Seylla Putri Rahmawati 97,1 Tuntas 91,4 Tuntas 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 85,7 Tuntas 88,5 Tuntas 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 60 Tidak tuntas 100 Tuntas 

Jumlah 1568,1 1725,1 

Rata-rata 82,3 90,79 

Median 82,8 91,4 

Modus 85,7 100 

Nilai Terendah 60 68,5 

Nilai Tertinggi 100 100 

Ketuntasan Klasikal 78,94% 89,47% 

 

       Semarang, 2 April 2015 
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LEMBAR HASIL CATATAN LAPANGAN KETERAMPILAN GURU 

DAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS KE II PERTEMUAN II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : Selasa, 31 Maret 2015 

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 01. 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama 

proses pembelajaran! 

Keterampilan membuka pelajaran guru belum menyampaikan cakupan 

materi. Keterampilan bertanya guru belum memberikan waktu berpikir siswa sehinga 

banyak siswa yang kesulitan. Keterampilan mengelola kelas guru belum memberikan 

petunjuk yang jelas kepada siswa.  Keterampilan menutup pelajaran guru belum 

memberikan  refleksi terhadap pembelajaran. Selain itu masih ada siswa yang hanya 

mendapat skor 1 (KS, MZF, MSA) pada indikator tertentu itu karena siswa tidak 

fokus pada pembelajaran siswa masih ada beberapa yang terlihat gaduh. Namun 

untuk skor aktifitas siswa semua siswa mendapatkan kategori sangat baik. Skor 

sempurna didapatkan oleh AJP yang sangat antusias dari awal pembelejaran hingga 

akhir pembelajaran.  

     Semarang, 2 April 2015 
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NILAI TERENDAH SIKLUS II 
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NILAI TERTINGGI SIKLUS II 

 



 
 

290 
 

LEMBAR HASIL DATA DOKUMEN 

Satuan Pendidikan : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata pelajaran  : IPS 

Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 

01. 

Petunjuk : Berilah tanda √ pada kolom ada atau tidak, dan berilah 

keterangan tentang jenis data yang tersedia! 

 

No Jenis Data Dokumen 

Ketersediaan 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 Data hasil evaluasi siswa √   

2 Data penilaian afektif siswa √   

3 Data penilaian psikomotorik siswa √   

4 Video selama pembelajaran √   

5 Foto selama pembelajaran √   
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LEMBAR HASIL WAWANCARA 

Judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 

01. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Nama kolaborator : Bisri, S.Pd. 

Petunjuk kerja  : Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Menurut anda, apakah peneliti menerapkan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual dengan runtut dan 

benar? 

Jawaban: Guru sudah menggunakan langkah pembelajaran sesuai dalam RPP 

yang dibuat, namun masih ada kegiatan yang tidak tampak pada saat guru 

mengajar di dalam kelas. Keterampilan guru dalam mengajar sudah diterapkan 

dengan baik sesuai dengan indikatornya. 

2. Menurut anda apakah penggunaan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual yang diterapkan 

peneliti sesuai/cocok dengan materi yang disampaikan? 

Jawaban: Model dengan media yang digunakan sangat cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi. Siswa akan lebih aktif 

mengasah pikirannya karena materi ini dapat ditemukan dalam kegiatan sehari-

hari siswa. 

3. Apakah secara umum, peneliti dapat mengkondisikan kelas dengan baik? 

Jawaban: Guru sudah melaksanakan pengkondisian kelas dengan baik meskipun 

masih terdapat siswa yang terlihat asyik sendiri dengan kegiatannya dan tidak 

memperhatikan guru, guru perlu menegur siswa yang tidak berkonsentrasi pada 

pembelajaran. 

4. Menurut anda bagaimanakah perbedaan pelaksanaan pendekatan scientific 

dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual pada 
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pembelajaran IPS dengan pembelajaran tanpa menggunakan media dan model 

pembelajaran? 

Jawaban: Perbedaan teletak pada aktivitas siswa dimana siswa akan lebih aktif 

melaksakan kegiatan didalam kelas dan termotivasi untuk memahami materi 

lebih dalam karena siswa diminta untuk bertanya dan menjawab hal-hal yang 

berkaitan dengan materi. 

5. Menurut anda bagaimanakah kesiapan peneliti dalam menyampaikan materi 

kepada siswa dalam pelaksanaan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual pada pembelajaran 

IPS? 

Jawaban: Guru sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan pada setiap 

pertemuan sehingga guru menjelaskan dengan runtut materi yang diajarkan. 

Penggunaan media visual juga membeantu guru dalam penyampaian materi 

dibantu dengan kuis-kuis kecil yang diselipkan dalam media. 

6. Menurut anda apakah kekurangan peneliti dalam pelaksanaan pendekatan 

scientific dengan model pembelajaran snowball throwing berbantuan media 

visual pada pembelajaran IPS? 

Jawaban: Dalam berkelompok guru kurang memberikan bimbingan dan umpan 

balik kepada siswa. 

7. Menurut anda bagaimana antusiasme siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

IPS dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual? 

Jawaban: Siswa sangat antusias dalam pembelajaran dalam mencari pekerjaan 

teman siswa saling berebut. 

8. Menurut anda apakah siswa mudah memahami materi (kognitif) yang 

disampaikan dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran snowball 

throwing berbantuan media visual? 

Jawaban: Iya, siswa lebih paham dengan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. 

9. Menurut anda bagaimanakah hubungan interpersonal peneliti dan siswa saat 

pembelajaran dengan pendekatan scientific dengan model pembelajaran 

snowball throwing berbantuan media visual? 
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Jawaban: Guru membimbing siswa yang kesulitan dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan. Guru sering mengulang-ngulang tugas yang diberikan agar 

siswa paham. 

10. Menurut anda apakah terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kualitas 

pembelajaran dari siklus 1 dan siklus 2 dengan pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual? 

Jawaban: Selama pelaksanaan dua siklus terjadi peningkatan hasil observasi dari 

guru maupun siswa dan hasil belajar siswa pula. Hal itu karena adanya refleksi 

pada setiap siklusnya dan dilakukan perbaikan. 

11. Menurut anda apakah penerapan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran snowball throwing berbantuan media visual berhasil 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01? 

Jawaban: Pembelajaran yang dilakukan berhasil meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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LEMBAR HASIL ANGKET RESPONS SISWA 

Judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Scientific dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Berbantuan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Ngijo 

01. 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/Tanggal  : Kamis, 2 April 2015 

No Pertanyaan A B C D 

1 Apakah kegiatan belajar yang kamu ikuti menarik? 5 8 2 4 

2 
Menurut kamu, apakah Ibu Isyana menerangkan 

materi pelajaran dengan jelas? 
6 5 5 3 

3 
Apakah materi yang ditayangkan pada kegiatan 

pembelajaran menarik? 
5 10 2 2 

4 
Apakah kamu paham dengan isi materi yang 

ditayangkan? 
8 6 2 3 

5 
Apakah kamu antusias dalam menerima pelajaran 

dari Ibu Isyana? 
8 6 3 2 

6 
Apakah kamu aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dibandingkan pembelajaran biasanya? 
9 4 3 3 

7 
Apakah kamu aktif bertanya kepada guru jika ada 

materi yang belum kamu pahami? 
9 6 4 0 

8 
Apakah kamu aktif memberikan tanggapan atau 

komentar terhadap hasil kerja siswa lain? 7 9 2 1 

9 
Apakah kamu termotivasi untuk belajar dengan 

model pembelajaran yang dilakukan Ibu Isyana? 9 7 1 2 

10 
Apakah media yang digunakan tadi menarik dan 

membuat kamu mengerti materi? 
12 5 1 1 

11 
Apakah kamu mau belajar lagi dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu Isyana seperti tadi?  9 6 3 1 

12 Apakah kamu bisa menyelesaikan soal dengan baik? 7 9 3 0 

13 
Apakah kamu bisa menyimpulkan pembelajaran 

tadi? 
7 8 4 0 

14 
Apakah hasil belajar yang kamu dapatkan 

meningkat dari yang sebelumnya? 
13 4 1 1 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA PRA SIKLUS 

No Nama Siswa Nilai Kategori 

1 Agung Dwi Oktavianto 65 Tidak tuntas 

2 Aulia Justine Paramesti 75 Tuntas 

3 Defiana Kartika Putri 60 Tidak tuntas 

4 Dhesta Sayekti Priyambodo 55 Tidak tuntas 

5 Hasna Rizki Nurazizah 60 Tidak tuntas 

6 Jessica Puri Ananda 75 Tuntas 

7 Karunia Safitri 65 Tidak tuntas 

8 Mahendra AjiSukma 70 Tidak tuntas 

9 Meylani Setya Anggraeni 85 Tuntas 

10 Muhammad  Zidan Fitrianto 70 Tidak tuntas 

11 Oksavino Rachel Alvin 45 Tidak tuntas 

12 Rizki Fajar Mulya 55 Tidak tuntas 

13 Salsa Bella Aulia 60 Tidak tuntas 

14 Samuel Marcel Andrian 55 Tidak tuntas 

15 Santana Willy Abimanyu 85 Tuntas 

16 Septia Maharani 55 Tidak tuntas 

17 Seylla Putri Rahmawati 75 Tuntas 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 70 Tidak tuntas 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 60 Tidak tuntas 

Jumlah 1240 

Rata-rata 65,26 

Median 65 

Modus 55 

Nilai Terendah 45 

Nilai Tertinggi 85 

Ketuntasan Klasikal 26,31% 
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LEMBAR KERTAS KERJA  
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LEMBAR FOTO PENELITIAN 

Gambar 1 

Guru memberikan apersepi kepada siswa. 

Gambar  2 

Guru memberikan materi kepada siswa 

berbantuan media visual. 

 

Gambar 3 

Guru membantu siswa dalam membentuk 

kelompok belajar pada siswa. 

Gambar 4 

Guru memberikan materi kepada ketua 

kelompok. 

Gambar 5 

Ketua kelompok menyampaikan materi 

kepada anggotanya. 

Gambar 6 

Guru menyampaikan aturan snowball 

throwing dan membagi kertas kerja. 

 

LAMPIRAN 19 



298 
 

 
 

Gambar 7 

Guru membimbing siswa membuat 

pertanyaan. 
Gambar 8 

Siswa menggulung kertas kerja 

perkelompok dan melemparkan ke 

kelompok lain. 

Gambar 9 

Siswa menjawab pertanyaan yang didapat 

dari kelompok lain. 

Gambar 10 

Siswa menyampaikan jawaban di depan 

kelas. 

Gambar 11 

Kolaborator  mengobservasi. 

 

Gambar  12 

Guru memberikan penguatan. 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN KKM 
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