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ABSTRAK 

 
Setiyaningrum, Diyah. 2015. PenerapanModel Learning Cycle dengan Media 

Video dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS di SDN Karangayu 

02 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. PembimbingDr. 

Eko Purwanti, M.Pd. 

 

IPSadalah ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Latar belakang masalah adalah 

kualitas pembelajaran IPS perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa, da hasil belajar. Data hasil 

belajar siswa menunjukkan sebanyak 21 siswa (70%) dari 30 siswa tidak tuntas 

KKM (64). Hal tersebut terjadi karena guru belum optimal dalam menggunakan 

model dan media pembelajaran sehingga menyebabkan aktivitas siswa dan hasil 

belajar rendah. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran IPS 

melalui penerapan model Learning Cycle dengan media video.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah model 

Learning Cycle dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang?”.Tujuan penelitian 

ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan dengan empat tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil refleksi sebagai 

perencanaan siklus selanjutnya. Subjek penelitian ini adalah guru dan 30 siswa 

kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan non tes dianalisis dengan teknik statistik deskriptif 

dan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh kriteria baik, siklus II memperoleh kriteria sangat baik, dan siklus III 

memperoleh kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I mendapat kriteria 

baik, siklus II mendapat kriteria baik, dan siklus III mendapat kriteria sangat baik. 

Hasil belajar siswa siswa siklus I memperoleh kriteria cukup,siklus II memperoleh 

kriteria baik, dan siklus III memperoleh kriteria sangat baik. 

Simpulan penelitian ini adalah model Learning Cycle dengan media video 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas IVC SDN Karangayu 02 

Kota Semarang. Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif dan menarik seperti model Learning Cycle dengan media video sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Siswa harus 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan sekolah perlu melengkapi 

sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

 

Kata kunci : IPS; kualitas pembelajaran; Learning Cycle; video 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 

Mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang 

terlibat dalam dunia pendidikan terutama bagi seorang guru. Guru hendaknya 

menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi 

siswa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 19 ayat 1 berbunyi bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan hendaknya diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

bagi siswa harus diterapkan dalam semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahraga dan olahrasa agar 

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Untuk menghadapi 
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tantangan berat kehidupan masyarakat global yang selalu mengalami perubahan, 

peserta didik memerlukan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang dirancang 

untukuntuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat 

yang dinamis. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi.Siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

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

pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadudalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan(BSNP, 2006:575).Guru harus mengetahui dengan benar tujuan 

pembelajaran IPS agar di masa yang akan datang dapat membimbing peserta didik 

untuk dapat menghadapi tantangan berat dalam kehidupan masyarakat global.

 Tujuan mata pelajaran IPS menurut BNSP (2006:575) adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakatdan 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 dankemanusiaan; (4) Memiliki kemampuan 
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berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi. Untuk mengembangkan potensi 

siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, guru harus 

memahami ruang lingkup mata pelajaran IPS. Ruang lingkup mata pelajaran IPS 

menurut BSNP (2006:575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) manusia, 

tempat dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan dan perubahan; (3) sistem sosial 

dan budaya; dan, (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Namun pada 

kenyataannya masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran 

IPS di kelas dari berbagai aspek yang menyebabkan tujuan pembelajaran IPS 

tidak tercapai secara maksimal. 

Berdasarkan naskah akademik kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran 

IPS (2007:5-7)ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan standar isi mata 

pelajaran IPS yaitu guru masih berorientasi pada buku teks dan tidak mengacu 

pada dokumen kurikulum, alokasi waktu yang diberikan cukup singkat atau 

kurang proporsional sedangkan materi yang harus diberikan cukup banyak, 

pelajaran masih cenderung pada hafalan, metode yang diterapkan guru cenderung 

pada aktivitas guru bukan aktivitas siswa sehingga pembelajaran masih berpusat 

pada guru (teacher centered). 

Hasil refleksi awal dengan guru mitra pada tanggal 22 Septermber 2014 

melalui data observasi dan catatan lapangan yang diperoleh ketika pelaksanaan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bahwa kualitas pembelajaran IPS masih 

belum optimal terlihat dari guru sudah menggunakan model pembelajaran tetapi 

belum bervariasi dan sudah menggunakan media pembelajaran seperti gambar 

yang dapat membangkitkan minat serta keingintahuan siswa tetapi 
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pemanfaatannya belum maksimal. Pembelajaran masih menekankan pada aspek 

hafalan yaitu guru mencatatkan materi di papan tulis kemudian siswa menyalin 

dan menghafalkan materi pembelajaran IPS tersebut sehingga membuat siswa 

kurang paham dengan isi materi yang disampaikan guru. Jadi pembelajaran yang 

dilakukan masih berpusat pada guru (Teacher centered). Selain itu, guru dalam 

menyajikan materi  masih berorientasi dari buku teks pegangan siswa dan belum 

memanfaatkan sumber belajar lain seperti buku pegangan guru, modul, dan bahan 

ajar lain. sehingga menyebabkan aktivitas siswa menjadi rendah ditandai dengan 

minat siswa untuk mengikuti pembelajaran masih kurang dan cenderung merasa 

bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Pada saat kegiatan diskusi 

kelompok, beberapa kelompok dapat bekerja sama dengan baik, namun ada 

kelompok yang kurang dapat bekerja sama dengan anggotanya. Hanya beberapa 

siswa saja dalam kelompok tersebut yang mau mengerjakan lembar kerja 

kelompok yang diberikan guru, anggota yang lain cenderung pasif dan masih 

mengandalkan pada temannya yang pintar.  

Hal tersebut didukung dengan data dari hasil belajar siswa kelas IVC SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS belum sepenuhnya 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 64. 

Ditunjukkan dari data siswa sebanyak 21 dari 30 siswa (70%) kelas IVC SDN 

Karangayu 02 Semarang mengalami ketidaktuntasan belajar dalam pembelajaran 

IPS dan mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan yaitu 64, hanya 30 % (9 dari 30 siswa) yang mendapatkan nilai 

diatas KKM dan dinyatakan tuntas. Hal tersebut menunjukkan rendahnya 
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ketuntasan belajar dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 

02 Kota Semarang. Data hasil belajar menunjukkan nilai terendah adalah 30 dan 

nilai tertinggi adalah 100 dengan rerata kelas hanya 63,5. Berdasarkan data hasil 

belajar dan pelaksanaan pembelajaran tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas 

IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang. Kualitas pembelajaran secara 

operasional diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistematik dan sinergis guru, 

siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran 

dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler  (Depdiknas, 2004:7). 

Berdasarkan diskusi bersama guru mitra, bertolak pada akar penyebab 

masalah untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, ditetapkan alternatif 

tindakan dengan pendekatan ilmiah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPS 

agar dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa serta dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan 

meningkatkan kreativitas guru dengan menetapkan salah satu model pembelajaran 

inovatif yaitu model pembelajaran Learning Cycle dengan media video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah.  

Pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran.Pendekatan ilmiah menekankan pada pentingnya kolaborasi dan 

kerjasama di antara peserta didik dalam menyelsaikan setiap permasalahan dalam 

pembelajaran (Majid, 2014: 194-195). Pendekatan saintifik mengajak siswa lang-
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sung dalam menginferensi masalah yang ada dalam bentuk rumusan masalah dan 

hipotesis, rasa peduli terhadap lingkungan, rasa ingin tahu dan gemar membaca. 

Pendekatan saintifik menurut Machin (2014:31) penting digunakan dalam 

pembelajaran dikelas karena pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai skill 

seperti keterampilan berpikir kritis (critical thinking skill), keterampilan 

berkomunikasi (communication skill), keterampilan melakukan kerja sama dan 

penyelidikan (research and collaboration skill) dan perilaku berkarakter, karena 

pengalaman belajar yang diberikan dapat memenuhi tujuan pendidikan dan 

bermanfaat bagi pemecahan masalah dan kehidupan nyata. Penggunaan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran IPS dapat melatih siswa 

merumuskan masalah dengan banyak bertanya yang menumbuhkan keingintahuan 

siswa sehingga dapat mengambil keputusan secara cermat. 

Penerapan pendekatan Saintifik dalam kegiatan pembelajaran dikelas akan 

menjadi lebih optimal dan efektif apabila didukung dengan menggunakan model 

pembelajaran. Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Menurut Arend, 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

perosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar (Agus Suprijono, 2009:46). 
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Model yang digunakan untuk mendukung pendekatan saintifik adalah 

model Learning Cycle (Siklus Belajar). Wena (2014: 170) mengemukakan 

Learning Cycle adalah salah satu model pembelajaran dengan pendekatan 

kontruktivis yang berpusat pada siswa (student centered). Learning Cycle 

merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi-

kompetensiyang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.  

Menurut Lorbach (dalam Wena, 2014: 171), Learning Cycle terdiri dari 

lima tahap kegiatan yaitu (1) pembangkitan minat, (2) eksplorasi, (3) penjelasan, 

(4) elaborasi, (5) evaluasi. Jadi model pembelajaran Learning Cycle merupakan 

model pembelajaran yang terdiri dari rangkaian fase yang dilaksanakan secara 

bertahap dan runtut sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan 

menguasai kompetensi yang harus dicapai untuk mengoptimalkan pencapaian 

tujuan pembelajaran. Model pembelajaran Learning Cycle dapat mengatasi 

kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IVC SDN Karangayu 02 

Kota Semarang karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sebab mereka 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, mampu mengembangkan 

potensi individu yang berhasil dan berguna, kreatif, bertanggung jawab, 

mengaktualisasikan dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Penelitian yang mendasari pemilihan model Learning Cycleadalah 

penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Rossi Ekayanti, I Ketut Adnyana 

Putrai dan Negah Suadnyana (2014) yang dimuat dalam e-jurnal Mimbar PGSD 
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Universitas Ganesha dengan judul “ Implementasi Model Pembelajaran Learning 

Cycle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN Baler 

Bale Agung Jembrana Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian 

menunjukkan  rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika siswa pada 

siklus I adalah 75,66% berada pada kategori sedang, dan pada siklus II terjadi 

peningkatan menjadi 81,61% berada pada kategori tinggi. Terjadi peningkatan 

hasil belajar dari siklus I dan siklus II sebesar 5,59%. Peningkatan juga terlihat 

pada persentase ketuntasan belajar siswa, pada siklus I sebesar 75,00% dan pada 

siklus II sebesar 91,67%. Terjadi peningkatan ketuntasan belajar dari siklus I ke 

siklus II sebesar 16,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi model 

pembelajaran  Learning Cycle dapat mningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas IV SD N 5 Baler Bale Agung,Negara, Jembrana. 

Penerapan model Learning Cycle dalam kegiatan pembelajaran akan lebih 

menarik apabila didukung dengan menggunakan media pembelajaran. Gerlach 

dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Hamdani, 2011:72). 

Media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung model Learning 

Cycle adalah media video. Menurut Sukiman (2012:187-188) video adalah 

seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus 

suara dalam waktu bersamaan. Keuntungan menggunakan media video menurut 

Arsyad (2014:50) adalah dapat melengkapi dasar dari siswa ketika mereka 

mambaca dan berdiskusi, mendorong dan meningkatkan motivasi serta 
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menanamkan sikap dan segi-segi afektif, dapat menyajikan peristiwa yang 

berbahaya dan bias dilihat secara langsung seperti lahar gunung berapi serta dapat 

ditunjukkan kepada kelompok besar ataupun kecil, heterogen maupun perorangan. 

Media video dapat mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran IPS kelas 

IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang karena dapat meningkatkan motivasi dan 

semangat belajar siswa serta dapat memberikan gambaran materi secara konkret. 

Pemakaian video dalam penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Anisa Kusumastuti (2012) dalam jurnal 

Unnes dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 

Think Pair Share Berbantuan Video Pembelajaran Pada Siswa Kelas V A SDN 

Bojong Salaman 02 Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan 

guru pada siklus 1 memperoleh skor 31 kriteria baik, siklus 2 memperoleh skor 33 

kriteria baik dan siklus 3 memperoleh skor 36 kriteria sangat baik. Aktivitas siswa 

pada siklus 1 memperoleh skor 18,2 kriteria baik, siklus 2 memperoleh skor 19,73 

kriteria baik dan pada siklus 3 memperoleh skor 21,3 kriteria sangat baik. 

Presentase ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus 1 memperoleh presentase 

63%, siklus 2 memperoleh presentase 76% dan siklus 3 memperoleh presentase 

88%. Hal ini menunjukkan bahwa Model Think Pair Share berbantuan video 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang.  

Alasan pemilihan model Learning Cycle dengan media video sebagai 

solusi terhadap permasalahan tersebut karena rendahnya minat siswa dalam 

pembelajaran IPS pada Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber daya alam, 
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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. Media video 

dapat membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran IPS karena berisi 

tayangan-tayangan seputar materi yang dapat mempermudah siswa untuk 

memahami materi seperti teknologi produksi, teknologi komunikasi dan teknologi 

transportasi. Contoh gambar dalam video diambil dari lingkungan sekitar siswa 

sehingga akan mudah dimengerti siswa. Penerapan media video akan membantu 

dan mempermudah guru dalam menjelakan materi pelajaran serta memberikan 

variasi dalam proses pembelajaran. Model Learning Cycleakan dapat memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa dalam pembentukan konsep tertentu yang akan 

membuat siswa aktif, kreatif dan mandiri selama proses pembelajaran IPS karena 

siswa dilatih untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Guru lebih banyak 

bertanya daripada memberi tahu. Hal tersebut akan menciptakan pembelajaran 

bermakna bagi siswa dan memberikan variasi dalam proses pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model dan media yang inovatif. Sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) karena penelitian 

tindakan kelas bertujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelas serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Learning 
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Cycledengan Media Video dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS di SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah umum 

yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah:bagaimanakah model 

Learning Cycle dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah khusus dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah penerapan model Learning Cycle dengan media video dapat 

meningkatkan keterampilan guru kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS? 

2) Apakah penerapan model Learning Cycle dengan media video dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

dalam pembelajaran IPS? 

3) Apakah penerapan model Learning Cycle dengan media video dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka akan dilaksanakan tindakan 

perbaikan pembelajaran IPS dengan menerapkan model Learning Cycle 

berbantuan media video (yang teritegrasi dengan pendekatan saintifik/ scientific 

approach) untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Pembelajaran ini 
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mengkombinasikan model Learning Cycle menurut Lorbach (dalam Wena. 

2014:170-176) dengan langkah pemanfaatan media video menurut Munadi 

(2013:127 ) serta langkah pembelajaran pendekatan saintifik (Permendikbud No. 

81 A, 2013). 

Adapun langkah-langkah pembelajaran IPS menggunakan model Learning 

Cycle dengan media video (yang terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ 

scientific approach) adalah sebagai berikut: 

1) Guru mempersiapkan video pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2) Guru menayangkan video pembelajaran IPS sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. (Pembangkitan minat) 

3) Siswa mengamati video pembelajaran IPS yang sudah dipilih dan dibuat guru 

berdasarkan tujuan pembelajaran serta mencatat hal-hal penting dalam video. 

(Pembangiktan minat, mengumpulkan informasi) 

4) Guru melakukan kegiatan tanya-jawab berkaitan dengan video pembelajaran 

IPS dan sesuai pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (Pembangkitan 

minat, menanya) 

5) Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi membahas 

suatu masalah dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan 

pemahaman awal siswa. (Eksplorasi, mengasosiasikan) 

7) Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri. (Penjelasan) 
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8) Guru memberikan klarifikasi tentang konsep yang sebenarnya. (Penjelasan, 

mengkomunikasikan) 

9) Melalui diskusi kelas, siswa membahas konsep tersebut dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau baru. (Elaborasi, mengasosiasikan) 

10) Guru bersama siswa melakukan evalusi dan mencari kesimpulan hasil 

pembelajaran. (Evaluasi) 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

umum yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle dengan 

media video pada siswa kelas IVC SDNKarangayu 02 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IVC SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model 

Learning Cycle dengan media video. 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IVC SDN Karangayu 

02 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle dengan 

media video.  
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru dan 

sekolah.Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

praktis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan dengan 

menerapkan model pembelajaran yang variatif dan inovatif pada jenjang 

pendidikan dasar.Selain itu juga diharapkan peneliti maupun pembaca dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan model Learning 

Cycle dengan media video untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD 

serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.4.2.1 Siswa 

Melalui penerapan model Learning Cycle dengan media video dapat 

menumbuhkan minat, motivasi, keaktifan serta kreativitas siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas. Karena siswa tidak hanya mendengar, mencatat dan 

menghafal materi ajar yang diberikan guru saja melainkan harus melihat, 

mendengarkan, berdiskusi dalam kelompok dan memunculkan ide-ide yang pada 

akhirnya akan menemukan konsep sendiri. Siswa dapat mengaitkan konsep 

dengan kenyataan sehingga menjadikan belajar lebih bermakna. Siswa akan lebih 

tertarik untuk mempelajari IPS, memahami materi IPS dengan baik dan dapat 

meningkatkan hasil belajar mereka. Selain itu, penerapan model Learning Cycle 
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dengan media video dapat menumbuhkan karakter percaya diri, tanggung jawab, 

toleransi, disiplin dan kerjasama pada pribadi siswa. 

1.4.2.2 Guru 

Implementasi model Learning Cycle dengan media video di SD 

diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan 

bagi guru mengenai model dan media pembelajaran yang inovatif dan berpusat 

pada siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mengajar dan 

kemampuannya dalam mengelola kelas serta mampu mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa dengan 

model dan media yang bervariasi.  

1.4.2.3 Sekolah 

Melalui penerapan Learning Cycle dengan media video ini dapat 

memberikan motivasi bagi sekolah untuk terus berinovasi demi kemajuan sekolah 

dan prestasi di bidang akademik. Memperhatikan dan mendukung kreativitas guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran agar tercipta suasana sekolah yang kreatif dan 

inovatif, efektif dan efisien. Penerapkan model Learning Cycle dengan media 

video juga mampu memberikan sumbangan yang positif serta mendorong sekolah 

untuk selalu melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pembelajaran guna 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Slameto (2013:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Sanjaya (2011:112) belajar merupakan proses mental 

yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan 

perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungan yang disadari. Proses belajar pada hakikatnyan merupakan kegiatan 

mental yang tidak dapat dilihat, artinya adalah proses yang terjadi dalam diri 

seseorang yang belajar tidak dapat kita saksikan. 

Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan 

kepribadian. Belajar menekankan pada suatu proses perubahan tingkah laku akibat 

pengalaman yang relatif menetap menuju kebaikan, perubahan positif-kualitatif. 

Konsep belajar ini menekankan bahwa belajar tidak hanya dari segi teknis, tetapi 

juga tentang nilai dan norma (Suyono, 2014:9-13).  

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan. Misalnya, dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya. Selain itu belajar akan lebih baik jika subjek belajar 
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mengalami dan melakukannya. Jadi, tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai 

kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan individu yang 

dikirim kepadanya oleh lingkungan. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi 

perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi 

dengan lingkungan(Hamdani,2011: 20-22).  

Sebelum melakukan kegiatan belajar yang baru, siswa harus memiliki  

prinsip belajar agar dapat belajar dengan konsisten.Gagne (dalam Rifa’i dan Anni, 

2012: 79-80) berpendapat ada 3 prinsip belajar yang harus dimiliki oleh siswa, 

diantaranya adalah: 

a. Informasi faktual (factual information), dapat diperoleh melalui tiga cara, 

yaitu dikomunikasikan kepada siswa, dipelajari oleh pembelajar sebelum 

memulai belajar baru, dan dilacak dari memori. 

b. Kemahiran intelektual (intellectual skill), siswa harus mempunyai berbagai 

cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-

simbol bahasa dan lainnya untuk mempelajari hal-hal baru . 

c. Strategi (strategy), setiap aktivitas belajar memerlukan pengaktifan 

mengaktifkan strategi belajar dan mengingat  untuk menghadirkan stimulus 

yang kompleks, membuat kode stimulus, memecahkan masalah dan melacak 

kembali infromasi yang telah dipelajari. 

Dimyati (2006:42) menambahkan prinsip-prinsip dalam belajar yaitu 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung dan berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual. Selain 

prinsip belajar, siswa juga harus mengetahui ciri-ciri belajar dengan baik. Ciri-ciri 
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belajar menurut Hamdani (2011:22) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar bersifat individual. 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar. 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Peristiwa belajar yang terjadi pada diri peserta didik dapat diamati dari 

perbedaan perilaku (kinerja) sebelum dan setalah berada di dalam peristiwa 

belajar.Adanya kinerja pada peserta didik tidak berarti bahwa peserta didik telah 

melaksanakan kegiatan belajar, sebab yang dipentingkan dalam makna belajar 

adalah adanya berubahan perilaku setelah peserta didik melaksanakan kegiatan 

belajar. Untuk mengetahui perbedaan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran mengenai kemampuan yang telah dan yang baru dimiliki oleh 

peserta didik (Rifa’I dan Anni, 2012:80). 

Belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern.Faktor intern 

diartikan sebagai faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu namun 
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tetap berpengaruh juga dalam proses belajar (Slameto, 2013:54). Kesempurnaan 

dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh 

terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar, seperti contoh peserta didik yang 

bermotivasi rendah pasti akan mengalami kesulitan di dalam persipan belajar dan 

dalam proses belajar (Rifa’I dan Anni, 2012:81). Faktor intern dan ekstern dapat 

membantu peserta didik mengenali lingkungannya dengan adanya interaksi dan 

dapat memberikan kontribusi terhadap proses belajar dan hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya latihan dan pengalaman 

melalui interaksi individu dengan lingkungan. Seseorang dapat dikatakan belajar 

jika dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan, mengalaminya sendiri 

danterjadi suatu perubahan bagi seseorang baik perubahan pengetahuan 

(competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes)akibat adanya proses 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Untuk dapat menghasilkan 

perubahan yang optimal, guru dan siswa harus belajar sesuai dengan prinsip 

belajar.Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Mengajar menurut Gagne merupakan bagian dari pembelajaran, dimana 

peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang atau mengaransemen 

berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan 

siswa dalam mempelajari sesuatu(dalam Sanjaya, 2011:102). Sedangkan Kustandi 
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dan Sutjipto (2013:5) mengartikan mengajar adalah proses membantu seseorang 

atau kelompok melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar 

dapat berlangsung efektif. Dalam pross pembelajaran siswa merupakan subjek 

belajar dan guru merupakan subjek mengajar. 

Hakikatnya pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar 

untuk membantu siswa atau anank didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain pembelajaran adalah usaha-

usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi 

proses belajar dalam diri siswa (Kustandi dan Sutjipto, 2013:5). Suprijono 

(2011:13) menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti 

proses, cara, perbuataan mempelajari. Perbedaan esensiil istilah ini dengan 

pengajaran adalah pada tindak ajar pada pengajaran guru mnegajar peserta didik 

belajar, sementara pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam 

perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa 

untuk mempelajarinya. Jadi, subjek pembelajaran adalah siswa.Pembelajaran 

berpusat pada siswa.Pembelajaran merupakan peristiwa organik dan konstruktif, 

bukan mekanis seperti pengajaran. 

Selain itu, Sanjaya (2011:51) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan 

suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pembelajaran memiliki karakteristik sebagai 

berikut, yaitu (1) memiliki tujuan, (2) mengandung suatu proses, dan (3) proses 

kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai 

komponen atau unsur-unsur tertentu.  
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Huda (2013:6) menambahkan konsep pembelajaran antara lain (1) 

pembelajaran bersifat psikologis atau merujuk pada apa yang terjadi dalam diri 

pembelajar, (2) pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu denngan 

lingkungannya,(3) pembelajaran produk dari lingkungan eksperientalnya terkait 

dengan bagaimana merespon apa yang ia dapatkan. 

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh adalah faktor guru, faktor siswa, 

sarana, alat dan media yang tersedia, serta faktor lingkungan (dalam Sanjaya, 

2011:52).Adapun komponen-komponen pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2012: 

159) terdiri atas tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, 

media pembelajaran, komponen penunjang sepertifasilitas belajar, buku sumber, 

alat pelajaran, bahan pelajaran, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalahserangkaian kegiatan yang melibatkan guru, siswa, sarana-prasarana dan 

lingkungan belajar (kelas) bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa 

baik dalam pengetahuan, keterampilan dan perilaku. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai  dengan istilah mutu atau keefektifan (Hamdani, 

2011: 194). Etzioni (1964) menyatakan bahwa efektivitas dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya.Sedangkan, Bramley (1966) menyatakan bahwa belajar merupakan 

komunikasi terencana yang menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola 
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perilaku individu untuk mewujudkan tugas atau pekerjaan tertentu (dalam 

Hamdani, 2011:194). 

Daryanto (2013:57) menjelaskan ada beberapa aspek efektifitas belajar, 

diantaranya adalah peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, perubahan 

sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan 

partisipasi dan peningkatan interaksi kultural.Efektivitas menentukan keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam upaya pencapaian 

komptensi belajar. 

Efektivitas sangat penting bagi seseorang karena dapat memberikan 

gambaran tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya.Oleh 

karena itu, guru harus mengetahui pilar pendidikan untuk mencapai efektivitas 

belajar secara optimal. Empat pilar pendidikan untuk mencapai efektivitas belajar 

yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia 

pendidikan, yaitu: 

a. learning to know (belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan); 

b. learning to do (belajar untuk menguasai keterampilan); 

c. learning to live together (belajar untuk hidup bermasyarakat); 

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

(Hamdani, 2011: 194) 

Kualitas pembelajaran secara operasionaldiartikan sebagai intensitas 

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

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Sedangkan, 
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secara sitemik, pembelajaran melibatkan komponen masukan (input), proses 

(process), dan luaran (output). Komponen input antara lain pendidik, kurikulum, 

bahan ajar, iklim pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, 

serta materi ajar.Komponen output adalah hasil belajar. Berdasarkan hal diatas, 

maka kualitas masukan dan proses berpengaruh terhadap hasil/luaran dari proses 

pembelajaran itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan dan 

sasaran pembelajaran baik berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

perilakunya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, guru harus mengetahui indikator kualitas pembelajaran. Menurut 

Depdiknas (2004:7) ada beberapa indikator kualitas pembelajaran, diantaranya 

adalah perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran. Indikator kualitas pembelajaran yang akan diteliti pada penelitian 

tindakan kelas dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 

Kota Semarang ini meliputi (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, dan (3) 

hasil belajar siswa. Adapun penjabaran indikator kualitas pembelajaran tersebut 

sebagai berikut : 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. 

Peran guru dalam pembelajaran sangat penting karena guru penentu keberhasilan 

siswa. Peranan guru dalam pembelajaran antara lain (1) guru sebagai pengajar, (2) 
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guru sebagai pembimbing, (3) guru sebagai pemimpin, (4) guru sebagai ilmuwan, 

(5) guru sebagai pribadi, (6) guru sebagai penghubung, (7) guru sebagai 

pembaharu, (8) guru sebagai pembangunan (Hamalik, 2014: 124).  

Guru sebagai tenaga profesional di bidang kependidikan, disamping 

memahami hal-hal yang bersifat filosofis dan konseptual juga harus mengetahui 

dan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis. Menurut Sardiman (2012:164) 

terumuskan dalam sepuluh kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan 

dasar bagi seorang guru. Sepuluh kompetensi guru itu meliputi antara lain (1) 

menguasai bahan, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, 

(4) menggunakan media/sumber, (5) menguasai landasan kependidikan, (6) 

mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajaran, (8) mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan 

penyuluhan di sekolah, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, 

(10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna 

keperluan pengajaran. Sepuluh kompetensi tersebut secara operasional 

mencerminkan fungsi dan peranan guru dalam membelajarkan peserta didik. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan, diantaranya adalah 

keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi 

profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi 

guru secara utuh dan menyeluruh. Ada 8 keterampilan dasar yang sangat berperan 

dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan membuka dan 
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menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, serta 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan (Mulyasa, 2013: 69). 

Adapun penjelasan dari masing-masing keterampilan mengajar adalah sebagai 

berikut: 

2.1.3.1.1 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek 

yang positif terhadap kegiatan belajar (Rusman, 2013:80). Sedangkan menurut 

Moedjiono dan Hasibuan (2012:73) membuka pelajaran adalah perbuatan guru 

untuk menciptakan suasana mental dan menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat keapada apa yang akan dipelajari.  

Menurut (Rusman, 2013:81) kegiatan membuka pelajaran merupakan 

kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan guru, karena dengan permulaan 

yang baik akan mempengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya. Bila berhasil 

melakukan kegiatan pembukaan, maka sangat dimungkinkan kegiatan inti dan 

penutup akan berhasil. Agar kegiatan membuka pelajaran dapat berjalan dengan 

baik, guru harus mengetahui komponen-komponennya. Menurut Usman (2013: 

92) menyebutkan beberapa komponen keterampilan membuka pelajaran yang 
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meliputi: (1) menarik perhatian siswa, (2) menimbulkan motivasi, (3) memberi 

acuan melalui berbagai usaha, (4) memberikan Apersepsi ( memberikan kaitan 

antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari). 

Kegiatan menutup pelajaran (closure) 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 (Rusman, 2013:92).Sedangkan menutup pelajaran menurut 

Moedjiono dan Hasibuan (2012:73)adalah kegiatan guru yang dilakukan untuk 

mengakhiri kegiatan inti pembelajaran dengan memberikan gambaran menyeluruh 

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

tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar.  

Menurut Sardiman (2012:221) dalam mengakhiri pelajaran dapat 

dilakukan dengan meminta siswa untuk mempelajari kembali dirumah tentang 

bahan yang baru saja dipelajari atau mempelajari bahan selanjutnya dan 

pemberian tugas-tugas yang lain. Kegiatan yang perlu dilakukan guru dalam 

penutupan menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Rusman, 2013:92) meliputi: (1) 

bersama-sama dengan siswa dan/ atau sendiri membuat kesimpulan pembelajaran, 

(2) melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, (3) memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, (4) merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk pembelajaran remedial, pengayaan, layanan bimbingan, 
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memberikan tugas baik individu maupun kelompok, dan (5) menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang 

yang dikenai.Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan 

hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan.Jadi bertanya merupakan stimulus 

efektif yang mendorong kemampuan berpikir (Hasibuan dan Moedjiono, 

2012:62). Menurut Rusman (2013:82) dalam kegiatan pembelajaran, bertanya 

memainkan peranan penting dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik 

dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif 

terhadap aktivitas dan kerativitas siswa, yaitu (1) meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran; (2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan; (3) mengembangkan pola 

berpikir dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya 

adalah bertanya; (4) menuntun proses berpikir siswa; dan (5) memusatkan 

perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Tujuan dari aktivtas bertanya menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012:62) 

adalah (1) merangsang kemampuan berpikir siswa; (2) membantu siswa dalam 

belajar; (3) mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang mandiri; (4) 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir tingkat rendah 

ke tingkat yang lebih tinggi; (5) membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pelajaran yang dirumuskan. 
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Guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa harus memperhatikan 

prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya. Menurut Rusman (2013:83) 

menyebutkan prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus 

diperhatikan guru diantaranya (1) memberikan pertanyaan secara hangat dan 

antusias kepada siswa dikelas; (2) berikan waktu untuk berpikir untuk menjawab 

pertanyaan; (3) berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih 

dahulu; (4) tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk 

berpikir; (5) berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. Adapun hal-hal 

yang harus dihindari dalam keterampilan bertanya menurut Moedjiono (2012:63) 

adalah menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, mengulang-

ulang pertanyaan sendiri, dan mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban 

serentak. 

Kegiatan bertanya memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan 

agar tujuan bertanya dapat tercapai dengan baik. Menurut Solihatin (2012: 59) 

komponen-komponen bertanya dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu: 1) 

keterampilan bertanya dasar, meliputi: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, (2) pemberian acuan, (3) pemusatan, (4) pemindahan giliran, (5) 

penyebaran, (6) pemberian waktu berpikir, (7) pemberian tuntunan; serta 2) 

keterampilan bertanya lanjut: (1) perubahan tuntutan kognitif dalam menjawab 

pertanyaan, (2) pengaturan  urutan pertanyaan, (3) penggunaan pertanyaan 

pelacak, dan (4) peningkatan terjadinya interaksi. 
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2.1.3.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut Mulyasa (2013: 77) penguatan merupakan respon terhadap suatu 

perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku 

tersebut yang dapat dilakukan secara verbal dan non verbal dengan prinsip 

kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon 

negative. Sejalan dengan pendapat Mulyasa, Rusman (2013:84) mengartikan 

memberi penguatan berarti respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan (reinforcemen/reward) lebih 

efektif dibandingkan dengan hukuman (punishment).Guru yang baik harus selalu 

memberikan penguatan baik dalam bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan 

kata-kata langsung) maupun nonverbal (dilakukan dengan gerak, isyarat, 

sentuhan, elusan, pendekatan dan sebagainya). 

Tujuan memberikan penguatan menurut Rusman (2013:84) adalah 

meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran, merangsang dan 

meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar dan membina 

tingkah laku siswa yang produktif, menumbuhkn rasa percaya diri kepada siswa, 

dan membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan. 

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan penguatan antara lain 

(1) penuh kehangatan dan keantusiasan; (2) menghindari penggunaan respons 

negatif;  (3) bermakna bagi siswa; (4) dapat bersifat pribadi atau kelompok. 
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2.1.3.1.4 Keterampilan Menggunakan Variasi 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalm konteks 

proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa sehingga 

dalam prose belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, 

serta berperan secara aktif (Moedjiono, 2012:64). Menurut Rusman (2013:86) 

keterampilan variasi mempunyai tujuan dan manfaat untuk menimbulkan dan 

meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran yang relevan dan 

bervariasi, memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang dimiliki siswa, 

memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai 

cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik serta 

member kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran 

yang disenangi. 

Rusman (2013:86) juga menambahkan ada tiga prinsip penggunaan 

keterampilan mengadakan variasi yang perlu diperhatikan guru dalam proses 

pembelajaran dikelas, diantaranya adalah: (1) variasi hendaknya digunakan 

dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan; (2) variasi hendaknya digunakan secara lancar dan berkesinambungan 

sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran; (3) direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Menurut Djamarah (2013:167) 

keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar meliputi tiga 

komponen, yaitu:(1) variasi dalam gaya mengajar; (2) variasi dalam menggunakan 
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media dan bahan pengajaran; serta (3) variasi dalam interaksi antara guru dengan 

siswa. 

Jika guru dapat mengkombinasikan ketiga komponen tersebut dengan baik 

dan benar maka akan dapat membangkitkan perhatian dan minat siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 

2.1.3.1.5 Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan infromasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan bukan indroktrinasi (Moedjiono, 

2012:70). Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran (Rusman, 2012:86) 

adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk 

menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan 

akibat. Ciri utama kegiatan menjelaskan adalah penyampaian informasi yang 

terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok. 

Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran menurut (Rusman, 

2012:87) adalah (1) memebimbing siswa unuk dapat memahami konsep, hokum, 

dalil, fakta, dan prinsip secara objektif dan benalar; (2) melibatkan siswa untuk 

berpikir dengan memcahkan masalah-masalah atau pertanyaan; (3) mendapatkan 

balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi 

kesalahpahaman siswa; (4) membimbing siswa untuk menghargai dan mendapat 

proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah. 

Rusman (2012:88) mengemukakan beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan berkenaan dengan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran, 
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yaitu (1) keterkaitan dengan tujuan; (2) relevan antara penjelasan dengan materi 

dan karakteristik siswa; (3) kebermaknaan; (4) dimanis, yang dimaksud ialah agar 

penjelasan lebih menarik dapat deilakukan dengan tanya jawab atau dengan media 

dan penjelasan harus mudah dipahami oleh siswa; (5) penjelasan dilakukan dalam 

kegiatan pendahuluan, inti, penutup. 

2.1.3.1.6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Menurut Moedjiono (2012:88) diskusi kelompok kecil adalah suatu proses 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal 

dengan tujuan berbagai informasi atau pemahaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan sutu masalah. Sedangkan menurut Rusman (2012:89) menjelaskan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa secara kelompok. Keterampilan guru perlu dilatih dan dikembangkan agar 

guru mempunyai kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran kelompok kecil. 

Komponen yang perlu dikuasai guru dalm membimbing diskusi kelompok 

yaitu: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi dengan  cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi; (2) 

memperjelas masalah agar menghindari kesalahpahaman; (3) menganalisis 

pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menentang atau dukungan terhadap pendapat siswa; 

(5) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (6) menutup diskusi, yaitu 

membuat rangkuman hasil diskusi (Rusman, 2012:89). 
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Keterampilan membimbing diskusi kelompok sangat ditunjang oleh 

keterampilan-keterampilan sebelumnya. Pengunaan keterampilan sebelumya 

sangat menunjang keberhasilan guru dalam membimbing diskusi kelompok yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

suasana individual maupun kelompok (Moedjiono, 2012:92). Oleh karena itu guru 

dituntut untuk menguasai semua keterampilan dasar mengajar guru agar dalam 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan efektif dan efisien. 

2.1.3.1.7 Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah 

ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. 

Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tjuan pengajaran secara efektif dan 

efisien (Djamarah,2013:174). 

Menurut Moedjiono (2012:82) keterampilan mengelola kelas merupakan 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memlihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, 

baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. 

Sedangkan menurut Rusman(2012:90) menjelaskan pengelolaan kelas merupakan 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu, Sardiman (2012:169) juga menyatakan bahwa kegiatan guru 
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dalam mengelola kelas menyangkut dengan kegiatan mengatur ruang kelas yang 

memadai untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. 

Rusman (2013:90) menambahkan bahwa dalam megelola kelas terdapat 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, seperti menunjukan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 

menegur bila siswa melakukan tindakan yang menyimpang, memberi 

penguatan.  

2. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial 

untuk untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

2.1.3.1.8 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan  

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

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

kecil, dan hanya seseorang untuk perorangan.Pada dasarnya bentuk pengajaran ini 

dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih 

kecil (Moedjiono, 2012:77). 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan lebih akrab 

antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa (Usman, 2013:103). 

Menurut Rusman (2011:91) komponen yang perlu dikuasai guru berkaitan dengan 



35 

 

 

pembelajaran perseorangan adalah sebagai berikut: (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar; (4) keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan  pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan mengajar guru adalah keterampilan yang mutlak harus dimiliki oleh 

guru dalam kegiatan belajar-mengajar dikelas untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Indikator keterampilan guru dalam 

pembelajaran model Learning Cycle dengan media video antara lain (1) 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, (2) memutarkan video yang 

sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran, (3) melakukan kegiatan tanya 

jawab untuk menarik minat dan keingintahuan siswa, (4) membentuk kelompok, 

(5) membimbing siswa dalam diskusi kelompok, (6)  membantu dan mendorong 

siswa untuk menjelaskan konsep yang dibahas dengan kalimatnya sendiri, (7) 

memberikan klarifikasi tentang konsep yang sebenarnya, (8) memberikan 

penguatan dan motivasi kepada siswa untuk mengaplikasikan konsep yang telah 

dipelajari dalam situasi berbeda atau baru, (9) menyimpulkan hasil belajar, (10) 

melakukan evaluasi dan tindak lanjut. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Sardiman (2012:96-97), aktivitas merupakan prinsip atau asas 

yang sangat penting di dalam interaksi belajar-mengajar.Sebagai rasionalitasnya 

hal ini juga mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan.Dalam 

kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, 
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bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya, proses 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Dalam suatu pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered), dibutuhkan aktivitas yang lebih banyak 

dari siswa.Aktivitas setiap siswa memiliki kekhasan dan sesuai dengan 

karakteristik masing-masing siswa.Oleh karena itu, dalam pembelajaran terdapat 

aktivitas siswa yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

belajar masing-masing siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Menurut Montessori (dalam Sardiman, 2012:96) menegaskan bahwa anak-

anak memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. 

Pendidik akan berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana 

perkembangan anak-anak didiknya. Jadi yang lebih banyak melakukan aktivitas di 

dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedangkan pendidik bertugas 

memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat 

oleh anak didik.  

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam pengajaran tradisional asas 

aktivitas yang dilaksanakan bersifat semu (aktivitas semu), sedangkan dalam 

pengajaran modern asas aktivitas yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada 

asas aktivitas sejati. Asas aktivitas sejati mengartikan siswa belajar sambil 

bekerja.Dengan bekerja siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-

aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna 

untuk hidup di masyarakat (Hamalik, 2014:171). 
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Sekolah merupakan pusat kegiatan belajar-mengajar, di sekolah inilah 

siswa dapat mengembangkan aktivitasnya. Dalam pembelajaran dikelas, dapat 

diamati berbagai aktivitas siswa yang muncul selama proses belajar mengajar. 

Menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2014:172-173) membagi aktivitas 

siswa dalam delapan kelompok (1) kegiatan-kegiatan visual, (2) kegiatan-kegiatan 

lisan atau oral, (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, (4) kegiatan-kegiatan 

menulis, (5) kegiatan-kegiatan menggambar, (6) kegiatan-kegiatan metrik, (7) 

kegiatan-kegiatan mental, (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 

2012:101) yang membagi kegiatan belajar atau aktivitas belajar menjadi 8 

kelompok: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

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

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 
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g. Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emosional activites, seperti  misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa adalah segala aktivitas siswa yang dilakukan dalam kegiatan 

belajar dikelas sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Indikator aktivitas siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

melalui model Learning Cycle dengan media video adalah (1) mempersiapkan diri 

dalam mengikutiproses pembelajaran, (2) memperhatikan video yang ditampilkan 

guru, (3) menjawab pertanyaan yang diberikan guru, (4) berdiskusi membahas 

suatu masalah dalam kelompok kecil secara mandiri, (5) menjelaskan konsep 

dengan kalimat sendiri, (6) mendengarkan dan memperhatikan klarifikasi guru 

tentang konsep yang sebenarnya, (7) menerapkan konsep dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau baru, (8) menyimpulkan materi pembelajaran, (9) melakukan 

evaluasi bersama. 

2.1.3.3   Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Apabila peserta 

didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh berupa penguasaan konsep (Rifa’i dan Anni,2012:69). Sejalan dengan 
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pernyataan tersebut, sejalan dengan pendapat Rifa’i dan Anni, Suprijono (2011:5) 

mengemukakan hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemampuan saja, artinya hasil pembelajaran yang 

dikategorikan oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut tidak dilihat 

secara fragmentaris atau terpisah melainkan komprehensif. Menurut Hamalik 

(2014:30) bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah 

laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. 

Hamalik (2014:30) menambahkan tingkah laku manusia terdiri dari 

sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-

aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu diantaranya adalah: (1) pengetahuan; (2) 

pengertian; (3) kebiasaan; (4) keterampilan; (5) apresiasi; (6) emosional; (7) 

hubungan sosial; (8) jasmani; (9) atis atau budi pekerti; dan (10) sikap. Seseorang 

yang telah melakukan perbuatan belajar maka akan terlihat terjadinya perubahan 

dari salah satu atau beberapa aspek tingkah laku tersebut sesuai dengan apa yang 

orang tersebut pelajari. 

Gagne mengemukakan bahwa hasil belajar terdiri dari lima hal. Penjelasan 

mengenai lima hal tersebut sebagai berikut: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengemukakan bahasa, baik secara lisan 

maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu keterampilan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 
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3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitif. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani. 

5) Sikap yaitu kemampuan menerima dan menolak suatu objek berdasarkan hasil 

penilaian terhadap objek tersebut. (Suprijono. 2011:5-6) 

Menurut Bloomterdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar, yaitu: (1) 

ranah kognitif mencakup pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran; (2) ranah 

afektif mencakup perasaan, sikap, minat, nilai; (3) ranah psikomotorik berkaitan 

dengan kemampuan fisik seperti kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi 

objek, dan koordinasi syaraf (Rifa’i dan Anni, 2012:70-75). Berikut ini adalah 

penjelasan dari setiap ranah tersebut: 

2.1.3.3.1 Ranah Kognitif 

Pengetahuan merupakan perilaku mengingat atau mengenali informasi 

(materi) yang telah dipelajari sebelumnya.Pengetahuan ini meliputi pengingatan 

kembali tentang rentangan materi yang luas, mulai dari fakta spesifik sampai teori 

yang kompleks (Rifa’I dan Anni, 2012:70). 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan sejak 

dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan 

dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Bloom membagi dan menyusun secara 

hirarkis tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana 
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yaitu hafalan sampai yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. Semakin 

tinggi tingkat maka semakin kompleks dan penguasaan suatu tingkat 

mempersyaratkan penguasaan tingkat sebelumnya.Enam tingkat itu adalah hafalan 

(C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi 

(C6) (Purwanto, 2011: 50). 

Seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan pengetahuan dan 

teknologi, konsep tingkatan berpikir tersebut di atas mengalami perubahan.Lorin 

Anderson adalah seorang murid Bloom merevisi taksonomi Bloom tahun1990. 

Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dalam buku yang berjudul 

Taxonomyfor Learning, Teaching and Assessing: A Revision ofBloom’s Taxonomy 

of Educational Objectives.Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci, pada 

kategori dari kata benda menjadi kata kerja.Perubahan hampir terjadi pada semua 

level hirarkhis, namun urutan level masih sama yaitu dariurutan terendah hingga 

tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan tingkatan/ 

level (Kwartolo, 2012: 70-71) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering (mengingat). 

b) Pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding (memahami). 

c) Pada level 3, application diubah menjadi applying (menerapkan). 

d) Pada level 4, analysis menjadi analyzing (menganalisis). 

e) Pada level 5,synthesis dinaikkan levelnya menjadi level 6 tetapi dengan 

perubahan mendasar,yaitu creating (mencipta). 

f) Pada level 6, Evaluation turun posisisinya menjadi level 5, dengan sebutan 

evaluating (menilai). 
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Adapun penjelasan dari masing-masing level menurut Anderson adalah: 

a) Level 1: Remembering (mengingat)  

Mengingat adalah kemampuan peserta didik untuk menarik kembalipengetahuan 

yang relevan dari memori jangka panjang. Kategori ini mencakup dua proses 

kognitif yang lebih spesifik, yaitu mengenali (recognizing) dan mengingat 

(recalling).  

b) Level 2: Understanding (memahami) 

Level ini merujuk pada kemampuan peserta didik untuk memahami, menjabarkan, 

atau menegaskan informasi yang masuk seperti menafsirkan dengan bahasa 

sendiri, memberi contoh, menjelaskan idea atau konsepdan melakukan intepretasi 

sederhana terhadap data/informasi.Peserta didik mampu menerjemahkan materi 

bentuk-bentuk baru, menjelaskan dan meringkas bahan, atau memperkirakan 

kecenderungan masa depan.  

c) Level 3: Applying (menerapkan) 

Menerapkan adalah menggunakan prosedur untuk mengerjakan tugas,  

menyelesaikan masalah dan berkaitan dengan pengetahuan procedural. Tahap ini 

memerlukan informasi yang dipelajari untuk digunakan dalam mencapai solusi 

atau menyelesaikan tugas. Dalam level ini, peserta didik dapat melakukan 

aktivitas belajar dengan melaksanakan, menggunakan, melakukan, mempraktikan, 

memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan dan sebagainya. 
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d) Level 4: Analysis (menganalisis) 

Menganalisis adalah kemampuan menguraikan suatu objek menjadi unsur-unsur 

penyusunnya dan menentukan keterkaitan antar unsur serta keterkaitan secara 

keseluruhan.  

e) Level 5: Evaluating (mengevaluasi) 

Mengevaluasi adalah kemampuan peserta didik memberikan justifikasi terhadap 

sesuatu yang dievaluasi berdasarkan kriteria, standar dan patokan tertentu. Ini 

berarti peserta didik dengan sendirinya memiliki berbagai bahan pertimbangan 

yang diperlukan untuk memberi nilai.Kategori ini meliputi mengecek (checking) 

dan mengkritik (critiquing). 

f) Level 6. Creating (mencipta/ berkreasi) 

Mencipta adalah kemampuan peserta didik memadukan berbagai macam 

informasidan mengembangkannya sehingga terjadi sesuatu bentuk yang 

baru.Kategori ini mencakup membuat (generating), merencanakan (planning), 

memproduksi (producing). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ranah 

kognitif diklasifikasikan menjadi enam tingkatan yaitu mengingat (C1), 

memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

mencipta (C6). Indikator hasil belajar ranah kognitif dalam menerapkan model 

Learning Cycle dengan media video ketika pembelajaran IPS di kelas IVC SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang sebagai berikut:1) menjelaskan perkembangan 

teknologi produksi; 2) menyebutkan macam-macam teknologi produksi; 3) 

mengemukakan kelebihan teknologi produksi tradisional dan modern; 4) 
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mengemukakan kekurangan teknologi produksi tradisional dan modern; 5) 

menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi; 6) menyebutkan macam-

macam teknologi komunikasi; 7) menjelaskan kegunaan teknologi komunikasi; 8) 

mengemukakan kelebihan teknologi komunikasi tradisional dan modern; 9) 

mengemukakan kekurangan teknologi komunikasi tradisional dan modern;10) 

menjelaskan perkembangan teknologi transportasi; 11) menyebutkan macam-

macam teknologi transportasi; 12) membuat contoh kelebihan teknologi 

transportasi tradisional dan modern ; 13) membuat contoh kekurangan teknologi 

transportasi tradisional dan modern. 

2.1.3.3.2 Ranah Afektif 

Hasil belajar ranah afektif berhubungan dengan penilaian sikap. Menurut 

Kunandar (2013:105) penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan 

guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap peserta didik yang 

meliputi aspek menerima atau memerhatikan, merespons atau menanggapi, 

menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola dan berkarakter. 

Perkembangan karakter peserta didik dapat dilihat pada saat melakukan penilaian 

ranah afektif (Majid, 2014: 116). Berikut penjelasan masing-masing proses 

berpikir afektif/ sikap menurut Kunandar (2013:109-112) yaitu: 

1) Kemampuan menerima (receiving), yaitu kepekaan dalam menerima 

rangsangan atau stimulus dari luar dalam bentuk masalah, situasi, gejala yang 

ditunjukkan dengan keinginan memperhatikan atau menunjukkan adanya 

kesenangan terhadap suatu fenomena atau stimulus atau hal-hal yang 

menyangkut belajar, mengerjakan soal, membaca dan sebagainya. 
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2) Kemampuan merespon (Responding), merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena 

tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Pada tingkat 

ini siswa tidak hanya memperhatikan namun juga bereaksi sebagai bentuk 

responnya misalnya dengan menanggapi pendapat, mengerjakan tugas; 

3) Kemampuan menilai (valuing), berkenaan dengan memberikan nilai atau 

kepercayaan dan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga 

apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau 

penyesalan. Kegiatan valuing dapat ditunjukkan dengan mengapresiasi, 

menghargai peran, menjelaskan alasan, dan dapat ditunjukkan dengansikap 

rajin, displin waktu, mandiri, objektif; 

4) Kemampuan mengorganisasikan (organization), yakni kemampuan 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih 

universal dan membawa perbaikan umum serta merupakan pengembangan 

dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai 

dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya; 

5) Kemampuan berkarakter/ pengamalan (characterization/actualization), yakni 

keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

ranah afektif meliputi penilaian sikap atau karakter siswa. Penilaian hasil belajar 

ranah afektif dalam penelitian ini yaitu penilaian karakter/ sikap yang meliputi: 

(1) menghargai pendapat yang disampaikan orang lain (A3); (2) menunjukkan 
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rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan (A3); 

(3) bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas dari guru (A4); (4) disiplin 

mematuhi perintah yang diberikan guru (A1); dan (5) memecahkan masalah 

dengan bekerja sama antar anggota kelompok (A5). 

2.1.3.3.3 Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

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

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson 

(dalam Rifa’I dan Anni. 2012:73) adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor sebenarnya merupakan 

kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Hasil belajar 

kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik 

telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan afektif (Kunandar, 2013:255). 

Menurut Harrow hasil belajar psikomotorik dapat diklasifikasikan menjadi 

enam: gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar), gerakan 

fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisis, gerakan 

keterampilan, dan komunikasi tanpa kata. Namun, taksonomi yang paling banyak 

digunakan adalah taksonomi hasil belajar dari Simpson yang mengklasifikasikan 

hasil belajar psikomotorik menjadi enam yaitu: persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks dan kreativitas (Purwanto. 

2011:52). 
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Disamping domain kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mengukur 

hasil belajar, terdapat variabel hasil belajar. Variabel hasil pembelajaran menurut 

Uno (2012:156) dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Keefektifan (effectiveness), diukur dengan tingkat pencapaian siswa. 

Reigeluth mendeskripsikan keefektifan pengajaran dalam empat aspek  

penting yaitu: (1) kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering 

disebut dengan tingkat kesalahan; (2) kecepatan unjuk kerja; (3) tingkat alih 

belajar; (4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 

b. efisiensi, diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang 

dipakai siswa atau jumlah biaya pengajaran yang digunakan. 

c. daya tarik, diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap/ terus 

belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan yang terjadi setelah siswa mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil belajar dapat dilihat dari tiga ranah yaitu ranah pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Pada ranah kognitif, 

peneliti akan mengolah data berupa nilai tes yang diberikan kepada siswa yang 

akan menentukan tingkat ketuntasan belajar siswa. Pada ranah afektif, peneliti 

akan mengamati sikap/ karakter siswa selama proses pembelajaran dikelas.  
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2.1.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

2.1.4.1   Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu bahan kajian yang terpadu 

yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang 

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, 

Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. IPS menggambarkan interaksi 

individu atau kelompok dalam masyarakat baik dalam lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial.Interaksi antar individu dalam ruang lingkup lingkungan mulai 

dari yang terkecil misalkan keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, 

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara dan dunia (Depdiknas, 

2007: 14). 

Menurut Saidiharjo (dalam Hidayati, 2008:1.7) menjelaskan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan hasil kombinasi atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran yang mempunyai ciri-ciri sama menjadi satu bidang 

studi. Dengan demikian jelas bahwa IPS adalah fusi dari disiplin-disiplin ilmu-

ilmu sosial. Pengertian fusi disini adalah bahwa IPS merupakan bidang studi yang 

utuh tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada, artinya bahwa 

bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi dan 

sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin ilmu diajarkan secara terpadu. 

Dalam kepustakaan kurikulum pendekatan terpadu tersebut dinamakan 

pendekatan “broadfielt”. Dengan pendekatan tersebut batas disiplin ilmu menjadi 

lebur. 
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Menurut Sapriya (2014:20) istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama 

mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin 

ilmu sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. 

Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena 

yang lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta 

karakteristik kemampuan berpikir siswa yang bersifat holistik. Sapriya (2014:194) 

menambahkan mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.Selain itu mata pelajaran IPS 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

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

sosial. 

Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial selengkapnya dirumuskan oleh NCSS 

tahun 1993 yaitu Social studies is the integrated study of the social siences and 

humanities to promote civic competence. Within the school program, social 

studies provides coordined systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archaeology, economis, geography, history, law, philosophy, 

polical science,psychology, religion, and sociology, as well as appropriate 

content from the humanities, mathematics, and natural sciences, the ability to 

make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of 

aculturally diverse, democratic society in an interdependent world. 

Maksud dari pernyataan diatas adalah Ilmu pengetahuan sosial merupakan 

integrasi studi ilmu sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan 
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kewarganegaraan. Dalam program sekolah, ilmu pengetahuan sosial memadukan 

dan mengorganisasikan secara sistematis seperti disiplin ilmu antropologi, 

arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, 

agama, dan sosiologi. Selain itu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial juga terdapat 

disiplin ilmu lain seperti humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, 

serta kemampuan untuk membuat keputusan informasi dan beralasan untuk 

kepentingan umum sebagai warga yang berbudaya pada lingkungan global 

(Sapriya, 2014: 10). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang terdiri dari sejumlah disiplin ilmu sosial, 

terintegrasi menjadi satu kesatuan dan diajarkan secara terpadu kepada siswa  

yang mengkajiberbagai kenyataan sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat seperti interaksi manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. 

2.1.4.2   Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar 

Menurut tingkat perkembangannya, peserta didik disekolah dasar belum 

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

Akan tetapi, mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. 

Melalui pengajaran IPS mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangannya.Selanjutnya 

mereka kelak diharapkan mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan 

masalah sosial yang dihadapinya (Soewarso dan Susila, 2010: 4). 

Menurut Hidayati, dkk. (2008: 1.27) strategi penyampaian pengajaran IPS 

didasarkan pada suatu tradisi yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri 



51 

 

 

sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga, kota, region, Negara dan dunia. Artinya, 

bahwa anak pertama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang 

berhubungan dengan lingkungan terdekat atai diri sendiri. Selanjutnya secara 

bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari 

lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya unsure-unsur 

dunia yang lebih luas. 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan dan karakteristik siswa. Berkaitan dengan kehidupan siswa di 

sekolah dasar, ada sejumlah karakteristik menurut Hidayati, dkk. (2008:1.29) 

yang dapat diidentifikasi pada siswa sekolah dasar berdasarkan kelas-kelas yang 

terdapat di sekolah dasar. Karakteristik tersebut adalah: 

1. Karakteristik pada masa kelas rendah SD (kelas 1,2 dan 3) 

a) Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi belajar; 

b) Suka memuji diri sendiri; 

c) Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapmya tidak 

penting; 

d) Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang 

menguntungkan dirinya; 

e) Suka meremehkan orang lain 

2. Karakteristik pada masa kelas tinggi (kelas 4,5 dan 6) 

a) Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari; 

b) Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis; 

c) Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus; 
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d) Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi 

belajarnya di sekolah. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik 

siswa sekolah dasar.Pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu (terintegrasi) 

kepada siswa.   

2.1.4.3   Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan 

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya serta berbagai bekal bagi siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Solihatin, 

2012:15).Sejalan dengan itu, Sapriya (2014:194) yang menyebutkan mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan masyarakat yang dinamis. Sapriya (2014:194) menambahkan tujuan 

mata pelajaran IPS adalah: 

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

lingkungannya. 

b) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inquiry, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial. 

c) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai–nilai sosial dan 

kemanusiaan.  
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d) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

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

  Menurut Sumaatmadja (dalam Hidayati, 2008: 1.24) menjelaskan tujuan 

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

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna 

bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Hamalik (dalam Hidayati, 

2008:14) menambahkan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku 

para siswa, yatu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai 

sosial dan sikap, keterampilan. 

Trianto (2007:128) menambahkan tujuan utama IPS ialah untuk 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.  

Pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

bermanfaat agar siswa dapat: (1) mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau 

kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi 

lebih bermakna; (2) lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial 

secara rasional dan bertanggung jawab; (3) mempertinggi rasa toleransi dan 

persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. 

 Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) bertujuan untuk mendidik dan menyiapkan siswa agar dapat menjadi warga 

yang baik dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial untuk 



54 

 

 

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari.Mata pelajaran IPS di sekolah dasar mempelajari tentang interaksi individu 

dengan lingkungannya sebagai makluk sosial.Tujuan pembelajaran IPS dapat 

tercapai dengan baik apabila program pembelajaran IPS di sekolah dasar dpat 

diorganisasikan dengan baik. 

2.1.4.4   Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Menurut BNSP (2007:575) ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi 

aspek-aspek diantaranya adalah: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, 

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

dan kesejahteraan. 

Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi dantara 

individu dengan linkungannya (fisik dan social-budaya). Materi IPS digali dari 

segala aspek kehidupan perktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, 

pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 

meupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan Tjokrodikaryo 

(dalam Hidayati, 2008:1.26). 

Tjokrodikaryo ( dalam Hidayati, 2008:1.26) menambahkan ada 5 sumber 

materi IPS diantaranya adalah: 

a) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

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

dunia dengan berbagai permasalahannya; 

b) Kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi; 
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c) Lingkungan geografi dan budaya meliputi aspek geografi dan antropologi 

yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh; 

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

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

tokoh dan kejadian-kejadian yang besar; 

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

permainan, keluarga. 

Pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu 

(integrated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu 

pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata 

(factual/ real) peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat 

perkembangan berpikir dan kebiasaan bersikap serta perilakunya (Sapriya, 2014: 

194). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS 

mencakup manusia, lingkungan geografi dan budaya, sejarah, sistem ekonomi dan 

sosial. Semua materi dalam mata pelajaran IPS dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik usia dan tingkat perkembangan peserta didik. Penelitian ini akan 

mengkaji mata pelajaran IPS pada semester dua dengan Standar Kompetensi 2. 

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. 

 



56 

 

 

2.1.4.5   Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perkembangannya, kurikulum di 

Indonesia telah mengalami perubahan berkali-kali, yang terbaru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum tahun 

2006 dan Kurikulum 2013 (pasal 1) menyatakan satuan pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester 

pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 

2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 samapi ada ketetapan dari 

Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka bagi sekolah yang baru menggunakan Kurikulum 2013, akan 

kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

Menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 1, ayat 15 dikemukakan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah 

berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 
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struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, 

dan silabus (BSNP, 2006: 5).  

Kurikulum IPS di Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mempunyai karakteristik 

tersendiri dibandingkan kurikulum sebelumnya karena kurikulum IPS mulai 

menganut istilah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.  

Substansi kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang 

ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai 

kelas IV. Struktur kurikulum SD/MI tahun 2006 disusun berdasarkan standar 

kompetesni lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan 

sebagai berikut (Sardjiyo, 2013: 1.13): 

a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan local, dan 

pengembangan diri; 

b. Substansi mata pelajara IPA dan IPS pada SD/MI merupakan IPA Terpadu 

dan IPS Terpadu; 

c. Pembelajaran pada kelas I sampai dengan kelas III dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV sampai dengan VI dilaksanakan 

melalui pendekatan mutu pelajaran; 

d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana 

tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan 

menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara 

keseluruhan; 

e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit; 
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f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 

minggu. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan masalah pada mata pelajaran 

IPS di kelas IV, Semester 2. Kurikulum IPS di SD Kelas IV Semester 2 mencakup 

Kompetensi Dasar 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi, dengan 

Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

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. 

Kompetensi yang bermasalah adalah pada Kompetensi Dasar 2.3 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan perbaikan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVC SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang melalui penerapan model Learning Cycle dengan 

media video. 

2.1.4.6   Evaluasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Menurut Poerwanti (2008:1-5) mengemukakan pengertian evaluasi 

sebagai proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan 
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cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. 

Kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan 

atau batas keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata unjuk kerja 

kelompok dan berbagai patokan lain. Sejalan dengan pendapat Poerwanti, 

Purwanto (2011: 1) menjelaskan evaluasi adalah pengambilan keputusan 

berdasarkan pengukuran dan standar kriteria. Evaluasi selalu menyangkut 

pemeriksaan ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan untuk 

mengetahui sejauhmana proses kegiatan dapat mencapai tujuannya.  

Adapun asas-asas evaluasi pembelajaran IPS menurut Wahab (2012: 1.31-

1.32) meliputi: 

a. Asas komperehensif, yang mencakup penguasaan materi, kecakapan 

keterampilan, kesadaran, dan sikap mentalnya (aspek kognitif, afektif danp 

sikomotorik); 

b. Asas kontinuitas, berarti mensyaratkan bahwa evaluasi wajib dilaksanakan 

secara berkesinambungan mulai pra, proses, hingga akhir pembelajaran; 

c. Asas objektif, berarti evaluasi yang dilaksanakan harus diukur dan dinilai 

dengan apa adanya; 

Menurut Wahab (2012: 1.32), evaluasi pembelajaran IPS secara 

menyeluruh adalah: 

a. Evaluasi dengan penilaian tes 

Tes dalam pembelajaran IPS dapat berupa tes objektif, tes esai (uraian) dan 

tes lisan. Dalam merancang tes, hal yang harus dipelajari adalah kurikulm 

sekolah yang berlaku, kemudian ditentukan KD, materi pokok, hasil belajar 
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yang diharapkan dan terakhir indikator yang berkaitan dengan tujuan 

instruksional khusus untuk tes yang akan disusun; 

b. Evaluasi dengan penilaian non tes 

Evalasi tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi mencakup aspek 

afektif dan psikomotorik. Jenis evaluasi non tes yang sering digunakan pada 

mata pelajaran IPS, meliputi tugas dan penampilan.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan evaluasi adalah 

pengambilan keputusan terhadap suatu proses berdasarkan kriteria tertentu yang 

telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran, evaluasi dan penilaian pembelajaran 

IPS sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui kelebihan dan kekurangan 

peserta didik dalam belajar, selain itu juga untuk mengukur kemampuan siswa 

baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pada penelitianini, 

digunakan tesuntukranah kognitif dannon tes untuk ranah afektif.  

2.1.5 Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 

digunakan seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga akan 

mempermudah siswa menerima dan memahami materi pelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar (Uno, 2012:2). Menurut 

Wena (2014:5) strategi pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda. 

Penggunaan strategi dalam pembelajaran sangat diperlukan karena untuk 

mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 

Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan 
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pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, dengan kata lain 

pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif dan efisien.  

Strategi pembelajaran sangat berguna, baik bagi guru maupun siswa. Bagi 

guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa (pengguna strategi pembelajaran) dapat 

mempemudah proses belajar (mempermudah dalam memahami isi pembelajaran), 

karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses belajar 

siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang akan digunakan pengajar untuk memilih 

kegaiatn belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Adapun 

komponen strategi pembelajaran dalam penelitian ini meliputi model 

pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan saintifik. Adapun penjabaran dari 

masing-masing komponen strategi pembelajaran tersebut sebagai berikut: 

2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SD dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif dan bervariasi. Guru harus dapat menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi agar suasana pembelajaran di kelas dapat lebih menyenangkan. Model 

pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalm merencanakan 

pembelajaran dikelas maupun tutorial (Suprijono, 2011:46). Menurut Arends 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 
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dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Joyce dan Weill mendeskripsikan model pengajaran sebagai rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-

materi instruksional, dan memandu proses pengajaran di ruang kelas atau di 

setting yang berbeda. Model pembelajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu 

dengan meminta siswa untuk terlibat aktif dalm tugas-tugas kognitif dan sosial 

tertentu (Huda, 2013: 73). Fungsi model pembelajaran adalah membantu peserta 

didik mendapatkan informasi, ide, keterangan, cara berfikir, mengekspresikan ide 

dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar(Suprijono, 2011:46). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran 

di kelas sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dengan pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar yang ada sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung optimal. 

2.1.5.2   Model Learning Cycle 

Model Learning Cycle (Siklus Belajar) merupakan salah satu 

pembelajaran dengan pendekatan kontruktivis yang berpusat pada siswa (student 

centered). Model pembelajaran siklus pertama kali diperkenalkan oleh Robert 

Karplus dalam science Curriculum Improvement Study/SCISpada tahun 1970-

1974.Model Learning Cycle bertujuan membantu mengembangkan berpikir siswa 

dari berpikir konkret ke abstrak (Wena, 2014:170-171). Menurut Huda (2013, 
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265-266) menjelaskan bahwa salah satu penggagas strategi Learning Cycle  

adalah David Kolb (1984). David Kolb mendeskripsikan proses pembelajaran 

sebagai siklus empat tahap yang di dalamnya peserta didik atau siswa: (1) 

melakukan sesuatu yang konkret atau memiliki pengalaman tertentu yang bisa 

menjadi dasar bagi: (2) observasi dan refleksi mereka atas pengalaman 

tersebutdan responnya terhadap pengalaman itu sendiri. Observasi ini kemudian: 

(3) diasimilasikan ke dalam kerangka konseptual atau dihubungkan dengan 

konsep-konsep lain dalam pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang 

dimiliki siswa yang implikasi-implikasinya tempak dalam tindakan konkret; dan 

kemudian (4) diuji dan diterapkan dalam situasi-situasi yang berbeda. 

Model pembelajaran Learning Cycleini dilandasi oleh pandangan 

kontruktivisme dari Piaget yang berangapan bahwa dalam belajar pengetahuan itu 

dibangun sendiri oleh anak dalam struktur kognitifmelalui interaksi dengan 

lingkungannya. Piaget (dalam Rifa’I dan Anni, 2012:190) menyatakan bahwa 

melalui proses akomodasi dan asimilasi, peserta didik membangun pengetahuan 

dari pengalamannya. Prosesnya adalah ketika peserta didik mengasimilasi, dia 

memasukkan pengetahuan baru kedalam kerangka kerja yang telah ada tanpa 

mengubah kerangka kerja tersebut. Sesuai dengan teori kontruktvisme, akomodasi 

merupakan proses pembingkaian kembali (reframing) atas representasi mental 

seseorang terhadap dunia luar untuk menyesuaikan dengan pengalaman baru.  

Ciri khas model pembelajaran Learning Cycle menurut Shoimin (2014:58) 

adalah setiap siswa secara individu belajar materi pelajaran yang sudah 

dipersiapkan guru, lalu hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok 



64 

 

 

untuk didiskusikan oleh anggota kelompok dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab secara bersama-sama atas keseluruhan jawaban. 

Siklus belajar (Learning Cycle) merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan 

(fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai 

kompetensi-kompetensiyang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperan aktif (Ngalimun, 2012: 145). Learnng Cycle menurut Robert Karplus 

(dalam Wena, 2014:170-176) akan menuntut adanya persiapan pembelajaran yang 

sisematis terutama penyiapan dan pengorganisasian isi pembelajaran, penyiapan 

tugas-tugas pembelajaran yang mampu mendorong aktivitas/ keaktifan dalam 

kelas. 

Pada awalnya model pembelajaran Learning Cycle (Siklus Belajar) terdiri 

atas tiga tahap, yaitu: 

a) Eksplorasi (exploration), siswa terlibat dalam memecahkan masalah atau 

tugas. Tujuan fase ini adalah melibatkan siswa dalam aktifitas yang 

memotivasi, membutuhkan pengalaman hands-on dan interaksi verbal, yang 

menyediakan dasar bagi perkembangan tertentu. Fase ini juga menyediakan 

kesempatan siswa untuk menyadari konsep personalnya tantang fenomena 

alam atau fenomena sosial dilingkungannya. 

b) Pengenalan konsep (concept introduction), pengajar mengumpulkan informasi 

dari siswa tentang pengalaman eksplorasinya dan menggunakan informasi 

tersebut untuk menggenakan konsep utama dari pelajaran serta setiap kosa 

kata yang berhubungan dengan konsep. Selama fase ini, pengajar 
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menggunakan buku acuan, bantuan audiovisual, bahkan tertulis laiinya atau 

ceramah singkat. 

c) Penerapan konsep (concept application), siswa mempelajari tambahan contoh 

konsep utama pelajaran atau melakukan tugas baru yang dapat dipecahkan 

berdasarkan aktifitas eksplorasi dan pengenalan konsep sebelumnya. (Wena, 

2014:171). 

Pada proses selanjutnya, tiga tahap Learning Cycle mengalami 

pengembangan. Tiga siklus tersebut saat ini berkembang menjadi lima tahap yang 

terdiri atas tahap (1) pembangkitan minat (engogement), (2) eksporasi 

(exploration), (3) penjelasan (explanation), (d) elaborasi (elaboration), dan (5) 

Evaluasi (evaluation)dengan penjabaran sebagai berikut : 

a. Pembangkitan Minat 

1) Guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan 

keingintahuan (curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan. 

2) Guru melakukan identifikasi ada / tidaknya kesalahan konsep pada siswa. 

3) Guru membangun keterkaitan atau perikatan antara pengalaman 

keseharian siswa dengan topik pembelajaran yang akan dibahas. 

b. Eksplorasi 

1) Guru membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa, siswa diberi 

kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok keci tanpa pembelajaran 

langsung dari guru. 

2) Siswa didorong menguji hipotesis dan atau membuat hipotesis baru serta 

menemukan ide atau pendapat yang berkembang dalam diskusi. 
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c. Penjelasan 

1) Siswa menjelaskan suatu konsep berdasarkan hasil diskusinya dengan 

kalimat sendiri. 

2) Siswa dan guru saling mendengarkan secara kritis tentang konsep yang 

dipresentasikan. 

3) Guru memberi definisi dan penjelasan tentang konsep yang didiskusikan 

dengan memakai penjelasan siswa terdahulu sebagai dasar diskusi. 

d. Elaborasi atau pengembangan 

1) Siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam 

situasi baru atau konteks yang berbeda. 

2) Memberikan siswa kesempatan untuk bertanya atau mengusulkan 

pemecahan masalah. 

e. Evaluasi  

1) Guru mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan 

konsep baru. 

2) Siswa dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban melalui 

observasi, bukti dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. 

3) Guru mengevaluasi keefektifan pembelajaran yang telah berlangsung 

dengan jalan memberikan tes untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

menerima materi pelajaran. (Wena, 2014:171). 

Kelima tahapan diatas adalah hal-hal yang harus dilakukan guru maupun 

siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model Learning Cycle. Ketika 

menggunakan model pembelajaran ini, guru dan siswa mempunyai peranan 
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masing-masing dalam setiap tahapan kegiatan pembelajaran.Penjabaran  secara 

operasional kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran menurut Wena 

(2014: 173-175) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Kegiatan Guru dan Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran Menggunakan 

Model Learning Cycle Menurut Wena 

 

No. 
Tahap Learning 

Cycle 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

1. Tahap 

pembangkitan 

minat 

Membangkitkan minat dan 

keingin-tahuan (curiosity) 

siswa. 

Mengembangkan minat / rasa 

ingin tahu terhadap topik 

bahasan 

Mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-hari 

(yang berhubungan dengan 

topik bahasan). 

Memberikan respons terhadap 

pertanyaan guru. 

Mengaitkan topik yang 

dibahas dengan pengalaman 

siswa. Mendorong siswa 

untuk mengingat 

pengalaman sehari-harinya 

dan menunjukkan 

keterkaitannya dengan topik 

pembelajaran yang sedang 

dibahas. 

Berusaha mengingat 

pengalaman sehari-hari dan 

menghubung-kan dengan topik 

pembelajaran yang akan 

dibahas. 

2. Tahap eksplorasi Membentuk kelompok, 

memberi kesempatan untuk 

bekerja sama dalam 

kelompok kecil secara 

mandiri. 

Membentuk kelompok dan 

berusaha bekerja dalam 

kelompok. 

Guru berperan sebagai 

fasilitator. 

Membuat prediksi baru. 

Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep dengan 

kalimatnya sendiri. 

Mencoba alternatif pemecahan 

dengan teman sekelompok, 

mencatat pengamatan, serta 

mengembangkan ide-ide baru. 

 

Meminta bukti dan 

klarifikasi penjelasan siswa, 

Menunjukkan bukti dan 

memberi klarifikasi terhadap 
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No. 
Tahap Learning 

Cycle 
Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

mendengar secara kritis 

penjelas-an antarsiswa. 

ide-ide baru. 

Memberi definisi dan 

penjelasan dengan memakai 

penjelasan siswa terlebih 

dahulu sebagai dasar 

diskusi. 

Mencermati dan berusaha 

memahami penjelasan guru. 

3. Tahap penjelasan Mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep dengan 

kalimat sendiri. 

Mencoba memberi penjelasan 

terhadap konsep yang 

ditemukan. 

Meminta bukti dan 

klarifikasi penjelasan. 

Menggunakan pengamatan 

dan catatan dalam memberi 

penjelasan 

Mendengar secara kritis 

penjelasan antarsiswa atau 

guru. 

Melakukan pembuktian 

terhadap konsep yang 

diajukan. 

Memandu diskusi. Mendiskusikan. 

4. Tahap elaborasi Mengingkatkan siswa pada 

penjelasan alternatif dan 

mempertimbangkan data/ 

bukti saat mereka 

mengeksplorasi situasi baru. 

Menerapkan konsep dan 

keterampilan dalam situasi 

baru dan menggunakan label 

dan definisi formal. 

Mendorong dan 

memfasilitasi siswa 

mengaplikasi konsep/ 

keterampilan dalam setting 

yang baru/ lain. 

Bertanya, mengusulkan 

pemecahan, membuat 

keputusan, melakukan 

percobaan, dan pengamatan. 

5. Tahap evaluasi Mengamati pengetahuan 

atau pemahaman siswa 

dalam hal penerapan konsep 

baru. 

Mengevaluasi belajarnya 

sendiri dengan mengajukan 

pertanyaan terbuka dan 

mencari jawaban yang 

menggunakan observasi, bukti, 

dan penjelasan yang diperoleh 

sebelumnya. 

Mendorong siswa 

melakukan evaluasi diri. 

Mengambil kesimpulan lanjut 

atas situasi belajar yang 

dilakukannya. 

Mendorong siswa 

memahami kekurangan/ 

kelebihannya dalam 

kegiatan pembelajaran 

Melihat dan menganalisis 

kekurangan/ kelebihannya 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Model Learning Cycle (siklus belajar) ini mempunyai kelebihan, 

diantaranya adalah: (1) meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran; (2) siswa dapat menerima 

pengalaman dan dimengerti oleh orang lain; (3) siswa mampu mengembangkan 

potensi individu yang berhasil dan berguna, kreatif, bertanggung jawab, 

mengaktualisasikan dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi; 

(4) pembelajaran menjadi lebih bermakna; (5) membantu mengembangkan sikap 

ilmiah pebelajar. Selain kelebihan, model Learning Cycle juga mempunyai 

kekurangan, yaitu: (1) efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang 

menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran; (2) menuntut kesungguhan 

dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran; (3) 

memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi; dan (4) 

memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran (Shoimin, 2014:61-62). 

Adapun untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh model Learning 

Cycle (siklus belajar) maka guru dapat mengupayakannya dengan cara: (1) guru 

harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan ke siswa dan 

memahami langkah pembelajaran menggunakan model Learning Cycle dan (2) 

guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan benar dan 

mengatur pengelolaan kelas dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model Learning Cycle 

(Siklus Belajar) merupakan model pembelajaran yang menekankan pada 
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pendekatan kontruktivis yang berpusat pada siswa (Student Centered) bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dari konkret ke abstrak, 

membangkitkan keterlibatan siswa secara aktif dan langsung. Learning Cycle 

terdiri dari lima fase yaitu pembangkitan minat, eksplorasi, penjelasan, elaborasi 

dan evaluasi. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal, guru harus 

menggunakan model Learning Cycle dengan benar. Kegiatan dalam fase-fase 

Learning Cycleharus dirangkai dengan baik agar pembelajaran lebih bermakna 

sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. 

2.1.5.3   Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan 

(Arsyad, 2014: 3). Menurut Djamarah (2013:121) tidak dapat dipungkiri bahwa 

media adalah sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Media digunakan 

guru untuk membantu tugasnya dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar tanpa bantuan 

media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak 

didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. 

Soewarso (2010: 66) menjelaskan bahwa alat bantu apapun asal bertujuan 

untuk membantu keberhasilan belajar efektif dan efisien, maka dapat digolongkan 

ke dalam media pembelajaran. Sependapat dengan pernyataan Soewarso menurut 

Sukiman (2012: 29) media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 
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sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

Menurut Munadi (2013:5) menjelaskan media pembelajaran adalah 

sumber-sumber belajar selain guru yang disebut sebagai penyalur atau 

penghubung pesan yang diadakan atau diciptakan secara terencana oleh guru atau 

pendidik. Jadi guru tidaklah dipahami sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi 

dengan posisinya sebagai peran penggiat harus mampu merencana dan mencipta 

sumber-sumber belajar lainnya sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif. 

Kesimpulan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan 

sempurna (Kustandi, 2013:6). Media pembelajaran banyak sekali jenis dan 

macamnya. Mulai yang paling sederhana dan murah hingga media canggih dan 

mahal harganya (Solihatin, 2012:26). Semua jenis media pembelajaran 

memberikan bantuan sangat besar kepada siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran dikelas dapat berlangsung dengan efektif dan 

efisien. Menurut Daryanto (2013:18) pemilihan media yang disesuaikan dengan 

tujuan, materi serta kemampuan dan karakteristik pembelajaran akan sangat 

menunjang efisiensi dan efektivitas proses dan hasil belajar.Hamdani (2011: 248) 

mengelompokkan jenis peranan media pembelajaran menjadi tiga yaitu: 
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a) Media visual, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indera penglihatan. Contoh media visual adalah gambar, 

binatang, tempat, proyektor, dan papan tulis. 

b) Media audio, media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan 

ajar. Contoh media audio adalah kaset suara, radio, tape recoder. 

c) Media audio visual, media audio visual adalah kombinasi dari media audio 

dan visual. Contoh media ini adalah video, televisi, program slide suara. 

Fungsi media dalam pembelajaran sebagai pembawa atau pengantar 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa) menunjukkan pentingnya 

media dalam proses pembelajaran. Informasi yang disampaikan kepada siswa 

dapat berupa informasi yang nyata atau konkret dan abstrak. Bruner (dalam 

Daryanto, 2013:13) mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran 

hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran atau film (iconic 

rpresentation of experiment) kemudian ke belajar symbol atau menggunakan kata-

kata (symbolic rpresentation). Dale berpendapat bahwa siswa belajar dimulai dari 

siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian siswa sebagai 

pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap 

kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir siswa sebagai pengamat 

kejadian yang disajikan dengan simbol (Daryanto, 2013:14-15). 
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Dale (dalam Munadi, 2013: 19) menggambarkan jenjang konkret-abstrak 

dengan gambar dalam bentuk kerucut pengalaman (cone of experiment) sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale  

Kerucut pengalaman Dale menggambarkan bahwa siswa belajar 10 % dari 

apa yang dibaca, 20% dari apa yang siswa dengar, 30% dari apa yang siswa lihat, 

50% dari apa yang siswa lihat dan dengar, 70% dari apa yang siswa katakan tulis 

dan 90% dari apa yang siswa lakukan (Munadi, 2013: 19). Kemampuan daya 

serap manusia menurut Daryanto (2013:14) yaitu pencecapan 2,5%, perabaan 

3,5%, penciuman 1%, pendengaran 11%, dan penglihatan 82%. Kemampuan daya 

serap ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan media. Media yang 

dibuat adalah media yang menarik perhatian siswa dan jelas agar siswa lebih 

mudah mengamati dan mengoperasikan media dengan baik. 

Penelitian ini memilih video sebagai media pembelajaran yang digunakan 

untuk melengkapi model Learning Cycle. Dengan media video, materi yang 
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diingat siswa mencapai 30%.  Alasan pemilihan video karena dapat menyajikan 

peristiwa berbahaya tanpa harus melihatnya langsung, video dapat disaksikan 

secara berulang-ulang, dapat menyajikan berbagai macam tayangan dengan 

mudah, serta dapat menunjukkan objek yang secara normal dapat dilihat. Proses 

belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi bisa 

dimulai dengan jenis pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Seperti 

contoh seorang pilot akan mendapatkan pengalaman terbaik jika ia mencoba 

mengemudikan pesawat aslinya, tapi bagi seorang pemula itu akan sangat 

berisiko. Akan lebih aman, bagi seorang pemula berlatih terlebih dahulu 

menggunakan simulator pesawat atau melihat dulu video yang memperlihatkan 

proses seorang pilot yang menerbangkan pesawat. 

Kemudian dengan model Learning Cycle, kemampuan mengingat siswa 

dapat mencapai 70% karena siswa diajak untuk terlibat dalam diskusi dan 

menyajikan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Siswa membangun 

pengetahuannya sendiri melalui berbagai sumber belajar yang telah disediakan 

guru, hal tersebut dapat membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Hal 

ini menunjukkan bahwa penerapan model Learning Cycle dengan media video 

cukup efektif untuk meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran 

IPS sehingga hasil belajar siswa meningkat, dapat meningkatkan aktivitas siswa 

melalui kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, mental, emosional dan lain 

sebagainya. 
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Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu  baik berupa alat atau  wahana yang dapat dimanfaatkan 

oleh guru untuk menyampaikan pesan atau informasi agar pesan atau informasi 

tersebut lebih mudah dipahami oleh siswa sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Berdasarkan teori kerucut pengalaman Dale, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran berkaitan erat dengan pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa. Oleh sebab itu, pemilihan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang ingin 

dicapai.  

2.1.5.4   Media Video 

Pengertian video menurut Sukiman (2012:187-188) adalah seperangkat 

komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam 

waktu bersamaan. Menurut Daryanto (2013:86) video merupakan suatu medium 

yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran baik massal, individual 

maupun kelompok dan merupakan bahan ajar non cetak yang kaya akan informasi 

dan tuntas karena dapat sampai kehadapan siswa secara langsung. Sedangkan 

menurut Munadi (2013:154) video pembelajaran merupakan video yang bersifat 

interaktif tutorial membimbing peserta didik (siswa) untuk memahami sebuah 

materi melalui visualisasi. 

Media video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena 

dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada siswa, visualisasi 

materi dalam video dapat membantu guru menyampaikan materi yang bersifat 
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dinamis secara efektif (Daryanto, 2013:88). Adapun kelebihan media video 

diantaranya adalah: 

a. Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik 

ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. 

b. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan 

secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

c. Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, video dapat menanamkan 

sikap dan segi-segi afektif lainnya. 

d. Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan 

pembahasan dalam kelompok siswa. 

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

seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. 

f. Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok yang 

heterogen, maupun perorangan. 

g. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film 

yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat ditampilkan 

dalam satu atau dua menit. 

 (Arsyad, 2014: 50-51) 

Sedangkan keterbatasan video menurut Arsyad (2014:51) diantaranya 

adalah: 

a. Video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. 
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b. Pada saat video dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga tidak 

semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui 

video tersebut. 

c. Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar 

yang diinginkan; kecuali video itu dirancang dan diproduksi khusus untuk 

kebutuhan sendiri. 

Langkah-langkah pemanfaatan video dalam proses pembelajaran menurut  

Munadi (2013: 127-128) yaitu : 

1. Guru harus memilih program video agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Guru harus mengenal program video yang tersedia dan terlebih dahulu 

melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran. Sesudah itu guru 

menayangkan video menggunakan LCD. Saat video ditayangkan, siswa 

mengamati video pembelajaran yang sudah dipilih guru berdasarkan tujuan 

pembelajaran. 

3. Sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi, yang juga 

perlu dipersiapkan sebelumnya. Siswa melatih diri untuk mencari 

pemecahan masalah, membuat dan menjawab pertanyaan dari analisis video. 

4. Adalakanya program video tertentu perlu diputar dua kali atau lebih untuk 

memperhatikan aspek-aspek tertentu. 

5. Agar siswa tidak memandang program video sebagai media hiburan belaka, 

sebelumnya perlu ditugaskan untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu. 

6. Sesudah itu dapat di tes berapa banyak yang mereka tangkap dari program 

video itu. 
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7. Kemudian guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

dilanjutkan dengan membuat kesimpulan bersama. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media video adalah 

media yang dapat menampilkan suara dan gambar dalam waktu bersamaan dan 

digunakan guru untuk menyampaikan materi yang bersifat dinamis secara efektif. 

Untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh media video maka guru dapat 

mengupayakannya dengan cara antara lain adalah guru harus bisa mengelola kelas 

dengan baik agar siswa dapat memperhatikan video yang diputarkan oleh guru 

dengan cermat. Agar media video dapat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

belajar yang diinginkan, maka guru harus mencari dan menyesuaikan media 

tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahkan jika diperlukan maka guru 

harus membuat video pembelajaran sendiri agar tujuan pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Pada penelitian ini di siklus pertama 

akan menayangkan video tentang perkembangan teknologi produksi.Siklus kedua 

tentang perkembangan teknologi komunikasi dan siklus ketiga tentang 

perkembangan teknologi transportasi 

2.1.5.5   Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) 

Pendekatan saintifik berasal dari kata saint yang berarti ilmu. Maka 

pendekatan saintifik adalah pendekatan keilmuan yang bersifat logis dan 

sistematis (Permatasari, 2014:14). Pembelajaran berpendekatan saintifik 

merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah dan inkuiri, 

dimana siswa berperan secara langsung baik secara individu maupun kelompok 

untuk menggali konsep dan prinsip selama kegiatan pembelajaran, sedangkan 
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tugas guru adalah mengarahkan proses belajar yang dilakukan siswa dan 

memberikankoreksi terhadap konsep dan prinsip yang didapatkan siswa. (Marjan, 

2014) 

Secara teoritis pembelajaran pendekatan saintifiksangat memposisikan 

siswa sebagai pusat dalam pembelajaran (studentcentered), sehingga memberikan 

peluang pada peningkatan hasil belajar, pandangan paham konstruktivisme 

tentang pembelajaran bahwa, keterlibatan aktif siswa dalampembelajaran 

memiliki peran yangpenting dalam mengkonstruksipemahaman dalam pikirannya 

(Marjan, 2014). Menurut sudarwan, pendekatan saintifik bercirikan penonjolan 

dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang 

suatu kebenaran. Proses pembelajaran dengan menggunakn pendekatan saintifik 

harus dilaksanakan dengan dipandu nilai, prinsiop dan kriteria ilmiah (Majid, 

2014:194). Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-

kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata; 

2. Penjelasan guru, respon peserta didi, dan interaksi edukatif guru-peserta didik 

terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran 

yang menyimpang dari alur berpikir logis; 

3. Mendorong dan mnginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan susbtansi atau materi pembelajaran; 
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4. Mendorong dan mnginspirasi peserta didik mampu berpikir berdasarkan 

hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari 

substansi atau materi pembelajaran; 

5. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dpaat dipertanggung 

jawabkan; 

6. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun manarik 

sistem penyajiannya. 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Adapun keunggulan pendekatan saintifik 

menurut Machin (2014:28) antara lain: (1) meningkatkan kemampuan intelek, 

khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, (2) untuk membentuk kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, (3) terciptanya 

kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu 

kebutuhan, (4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi, (5) untuk melatih siswa 

dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan 

(6) untuk mengembangkan karakter siswa. 

Pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran.Hal ini dapat dilihat dari jurnal A.Machin 

(2014) dengan judul “Implementasi Pendekatan Saintifik, Penanaman Karakter 

dan Konservasi pada Pembelajaran Materi Pertumbuhan”.Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dengan menerapkan pendekatan saintifik dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa dan siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran 

(dalam Aryani, 2014:559). 
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Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum yang menyatakan bahwa proses pembelajaran terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Pengimplementasian lima pengalaman belajar pokok (dalam Permen-

dikbud no 81A, 2013) dalam pelajaran dapat dipahami sebagai berikut : 

a.   Mengamati 

Siswa diberi kesempatan melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, 

menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa melakukan 

pengamatan (melihat, membaca, mendengar dan menyimak) tentang hal yang 

penting dari objek. 

b.   Menanya 

Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 

yang diamati (dimulai dari pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik). Guru  membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hasil 

pengamatan objek konkrit sampai abstrak. Semakin siswa terlatih dalam bertanya 

maka rasa ingin tahunya dapat dikembangkan. 

c.   Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui membaca, mengamati objek/ kejadian, aktivitas, 

melakukan eksperimen dan wawancara dengan nara sumber. 
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d.   Mengasosiasikan/ mengolah informasi 

Informasi diproses untuk menemukan keterkaitan, pola, dan kesimpulan. 

Pengolahan informasi bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat berbeda ataupun bertentangan. 

e.   Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisi 

secara lisan, tertulis atau media lainnya. 

Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran hendaknya 

dirancang dengan mengikuti prinsip-prinsip khas yang edukatif, yaitu kegiatan 

yang berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemaha-

man. Menurut Majid (2014:195) pendekatan ilmiah menekankan pada pentingnya 

kolaborasi dan kerjasama di antara peserta didik dalam menyelsaikan setiap 

permasalahn dalam pembelajaran. Kelebihan penerapan pendekatan saintifik 

diantaranya adalah membuat peserta didik mampu merumuskan masalah dengan 

banyak bertanya, bukan hanya mampu menyelesaikan masalah hanya dengan 

menjawab saja dan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini diarahkan 

untuk melatih peserta didik berfikir tentang bagaimana cara mengambil keputusan 

bukan hanya mengajarkan peserta didik untuk mendengarkan dan menghafal saja. 

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi 

guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. 

Menurut Aryani (2014:560-562) hambatan yang dialami guru dalam penerapan 

pendekatan saintifik diantaranya adalah: 
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a) Ketidaksesuaian antara apa yang telah direncanakan dalam RPP dengan 

keadaan nyata yang terjadi pada saat pembelajaran/ kesulitan dalam 

mengembangkan RPP; 

b) Guru kesulitan dalam mencari media pembelajaran yang cocok untuk 

pendekatan saintifik karena harus dihubungkan dengan kehidupan nyata, serta 

guru kurang kreatif dalam menentukan media pembelajaran yang lebih 

beragam; 

c) Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

saintifikguru masih kesulitan dalam membangkitkan motivasi belajar pada 

siswa, kurangnya pengelolaan waktu dan kelas oleh guru sehingga kegiatan 

belajar menjadi tidak kondusif, rumitnya persiapan yang harus dilakukan guru; 

d) Dalm kagiatan akhir, aspek yang diharapkan tercapai dalam kegiatan 

pembelajaran belum tercapai sepenuhnya dan siswa banyak yang terlambat 

mengumpulkan tugas yang diberikan; 

e) Penerapan pendekatan saintifik pada guru dalam pembelajaran sangat 

didukung oleh kemampuan guru dalam mengajar dan sarana prasarana yang 

lengkap. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian Agus Sujarwanto dalam Jurnal Nuansa 

Kependidikan, Vol 16, November 2013, dengan judul “Mengkondisikan 

Pembelajaran IPA dengan Pendekatan Saintifik”.Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendekatan saintifik terdapat hambatan 

diantaranya (1) tidak mudah membuat peserta didik mengajukan pertanyaan 
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apabila tidak dihadapkan dengan media yang menarik, (2) kurangnya sarana 

pembelajaran, (3) kurangnya pengaturan waktu dalam pembelajaran. 

Selain itu hasil penelitian lainnya yang sesuai yaitu Resti Fauziah,Ade 

Gafar Abdullah dan Dadang Lukman Hakim dalam Jurnal Invotec, Volume IX, 

No.2, Agustus 2013, dengan judul penelitiannya “Pembelajaran Saintifik 

Elektronika Dasar Berorientasi Pembelajaran Berbasis Masalah”. Dalam hasil 

penelitiannya terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendekatan 

saintifik, diantaranya: (1) guru harus melakukan persiapan yang matang dan rumit 

dalam pembelajaran (2) guru harus selalu mengikuti perkembangan materi yang 

terkait dengan kehidupan nyata (dalam Aryani, 2014:561). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik 

adalah pendekatan pembelajaran yang berbasis keilmuan yang mengembangkan 3 

ranah dalam proses pembelajaran yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan 

secara terintegrasi. Pendekatan pembelajaran ilmiah menekankan pada pentingnya 

kolaborasi dan kerja sama diantara siswa dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan dalam pembelajaran.  

Oleh karena itu, guru dituntut menciptakan pembelajaran dengan 

mengedepankan kondisi siswa yang berperilaku ilmiah yaitu bersama-sama diajak 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan serta 

mengkomunikasikan, sehingga siswa akan dengan benar menguasai materi 

dengan baik. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang muncul saat 

penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran, guru hendaknya 

menambah pengetahuan mengenai pendekatan saintifik dengan memanfaatkan 



85 

 

 

media internet maupun literatur lain mengenai pendekatan saintifik, guru harus 

melakukan persiapan matang dalam pembelajaran dan melakukan pengelolaan 

kelas dengan baik agar hasil belajar siswa dapat meningkat. Hasil belajar 

menggunakan pendekatan saintifik ini dapat mengembangkan peserta didik yang 

kreatif, produktif, afektif dan inovatif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

2.1.6 Teori Belajar yang Mendasari Model Learning Cycle dengan Media 

Video 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. 

Berdasarkan teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar siswa (Trianto, 2009:27).  

Teori belajar yang mendasari model Learning Cycle dengan media video 

adalah teori belajar kontruktivisme dan teori belajar kognitif. Adapun penjelasan 

dari masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut: 

2.1.6.1   Teori Belajar Kontruktivisme 

Salah satu prinsip psikologi pendidikan adalah guru tidak begitu saja 

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswalah yang harus aktif 

membangun pengetahuan dalam berpiki mereka sendiri. Pendekatan kontruktivis 

dalam belajar dan pembelajaran didasarkan pada perpaduan antara beberapa 

penelitian dalam psikologi kognitif dan psikologi sosial (Baharudin dan Wahyuni. 

2012:115). 
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Kontruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan menemai pengetahuan dari 

pengalamannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Seymour Paper (Rifa’I dan 

Anni, 2012:189). Adapun perkembangan kontruktivisme dalam belajar tidak 

terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygot Sky yang menekankan bahwa 

perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang 

sebelumnya sudah ada dan mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang 

diterima melalui proses ketidakseimbangan. pentingnya lingkungan sosial dan 

belajar dengan menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kelompok 

akan dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual (Baharudin dan 

Wahyuni, 2012:117). 

Dalam pandangan kontruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang 

melalui pengalaman.Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila 

selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget (dalam 

Baharudin dan Wahyuni, 2012:117), manusia memiliki struktur pengetahuan 

dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing mempunyai 

makna yang berbeda-beda.pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai 

berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. 

Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

Menurut Anni (2012:106) teori belajar kontruktivistik adalah teori yang 

menyatakan bahwa pendidik tidak dapat memberikan pengetahuan langsung  

kepada peserta didik melainkan peserta didik harus mengkontruksikan 
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pengetahuannya sendiri. Intisari dari teori belajar kontruktivisme adalah bahwa 

belajar merupakan proses penemuan (discovery) dan transformasi informasi 

kompleks berlangsung pada diri seseorang. Individu yang sedang belajar akan 

secara konstan memeriksa informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip 

(rules) yang telah dimiliki dan merevisi prinsip yang sudah tidak sesuai dengan 

informasi baru. 

Adapun prinsip dasar pandangan kontruktivis menurut Suparno (dalam 

Trianto, 2009:18) diantaranya adalah: (1) pengetahuan dibangun sendiri oleh 

siswa, baik secara personal maupun secara sosial, (2) penetahuan tidak 

dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktifan siswa menalar, 

(3) siswa aktif mengkontruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan 

konsep ilmiah, (4) guru berperan sebagai fasilitator menyediakan sarana dan 

situasi agar proses kontruksi pengetahuan siswa berjalan mulus. Trianto (2007:13)  

menyebutkan prinsip yang paling penting menurut teori kontruktivis adalah guru 

tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa tapi siswalah yang harus 

membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya dengan memberi kesempatan  

kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan 

mengajar siswa menjadi sadar serta secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar. 

Hudojo (dalam Trianto,2009:19) menambahkan cici-ciri sistem 

pembelajaran dalam pendangan kontruktivis adalah siswa terlibat aktif dalam 

belajarnya yaitu belajar materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir, 
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informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu 

dengan schemata yang dimliki siswa. 

Selain prinsip dasar dan ciri sistem pembelajaran kontruktivis, guru harus 

pula mengetahui macam-macam kontruktivisme.Von Glasersfeld (dalam Suparno, 

1997:25) membedakan adanya tiga taraf kontruktivisme yaitu: 

a. Kontruktivisme radikal, mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan 

kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Bagi kontruktivis radikal, 

pengetahuan tidak merefleksikan suatu kenyataan ontologism objektif, tetapi 

merupakan suatu pengaturan dan organisasi dari suatu dunia yang dibentuk 

oleh pengalaman seseorang. Piaget termasuk kontruktivis radikal (Glaserfeld, 

1989 dalam Suparno, 1997:26 ); 

b. Realisme hipotesis, pengetahuan dipandang sebagai suatu hipotesis dari suatu 

struktur kenyataan dan berkembang menuju suatu pengetahuan sejati, yang 

dekat dengan realitas (Munevar, 1981 dalam Bettencourt, 1989). 

c. Kontruktivisme yang biasa, pengetahuan kita merupakan gambaran dari 

realitas itu, pengetahuan kita dipandang sebagai suatu gambaran yang 

dibentuk dari kenyataan suatu objek dalam dirinya sendiri. 

Implementasi Learning Cycle menurut Shoimin (2014:61) dalam 

pembelajaran sesuai dengan pandangan kontruktivis, yaitu: (1) siswa belajar 

secara aktif, mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir; (2) 

informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa; (3) orientasi 

pembelajaran adalah investasi dan penemuan yang merupakan pemecahan 

masalah.  
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Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

kontruktivisme adalah teori yang menekankan pembelajaran mandiri untuk anak 

didik dengan membangun dan memaknai sendiri pengetahuan dari 

pengalamannya sendiri. Pembelajaran ini menekankan kepada siswa untuk terus 

memeriksa informasi baru yang berlawanan dan merevisinya lagi.Agar dapat 

memahami dan menerapkan pengetahuan dengan baik, mereka harus 

memecahkan masalah dan menemukan solusinya dengan usaha keras. 

2.1.6.2  Teori Belajar Kognitif 

Salah satu aliran yang mempunyai pengaruh terhadap praktik belajar yang 

dilaksanakan di sekolah adalah aliran psikologi kognitif yang memandang 

kegiatan memandang bahwa aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukanlah 

sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanis, tetapi lebih dari itu, kegiatan 

belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada didalam diri individual  yang 

sedang belajar, karena itu belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk 

mencapai, mengingat, dan menggunakan pegetahuan. Sehingga perilaku yang 

tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses 

mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan (Baharudin, 2012:87). 

Menurut Anni  (2012:105) psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku 

manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada diluar dirinya, melainkan 

oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa 

kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan 

pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. 

Berdasarkan pada pandangan itu, teori belajar kognitif memandang belajar 
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sebagai proses pemfungsian unsur kognitif terutama unsur pikiran untuk dapat 

mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, 

aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir 

yakni proses pengolahan informasi. Piaget menambahkan perkembangan kognitif 

sebagain besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan 

berinteraksi dengan lingkungannya (Trianto, 2009:30). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan teori belajar 

kontruktivisme dan kognitf merupakan teori yang mendasari penerapan model 

Learning Cycle  dengan media video. Siswa harus membangun dan memaknai 

pengetahuan dan pengalamannya sendiri sesuai dengan pengalaman nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa akan lebih mudah memahami dan menyerap materi 

pelajaran jika materi tersebut dikaitkan dengan dengan peristiwa yang dialaminya 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga cakupan materi akan sesuai dengan tingkat 

pemahaman dan perkembangan siswa. Dalam pembelajaran dengan menggunakan 

Learning Cycle dengan media video, siswa memperhatikan video yang 

ditayangkan oleh guru, berdiskusi menganalisis konsep sesuai dengan video yang 

dilihat untuk menemukan sendiri konsep dari suatu materi, menerapkan konsep 

yang telah dipelajari dalam kondisi dan situasi yang berbeda atau baru. Hal 

tersebut akan membuat siswa lebih paham tentang sisi materi yang dipelajari. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Tabel 2.2 

Kajian Empiris 

 

No. Nama Jurnal Penulis dan Judul 

Jurnal 

Ringkasan Isi Sumber 

1.  Jurnal 

Pendidikan 

Fisika Indonesia  

Hartono (2013) 

Judul: “Learning Cycle-

7E Model To Increase 

Student’s Critical 

Thinking On Science” 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus pertama belum menunjukkan 

peningkatan yang maksimum. Aktivitas bertanya kepada guru, keseriusan 

melaksanakan tugas dan persiapan dalam mengikuti pelajaarn masih pada 

kategori sedang. Ketuntasan belajar secara individual dan klasikal belum 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hasil pada siklus kedua menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Kemampuan berpikir kritis telah tumbuh, 

aktivitas bertanya pada guru dan keseriusan dalam melaksanakan tugas 

meningkat pada kategori tinggi. Ketuntasan belajar klasikal sebesar 79% 

melebihi kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan pada penelitian ini 

yaitu sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran Learning 

Cycle-7E dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tanpa 

mengganggu hasil belajar kognitifnya. 

Diunduh dari 

http://journal.unnes.ac.

id/nju/index.php/jpfi 

Pada Jumat, 30 Januari 

2015 pukul 13.50 

WIB. 

2. Jurnal 

Pendidikan 

Fisika Indonesia 

U. Kulsum (2011) 

Judul: “Penerapan 

Model Learning Cycle 

Pada Sub Pokok 

Bahasan Kalor untuk 

Meningkatkan 

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata  pada siklus I yaitu 62,275 

dengan persentase ketuntasan klasikal 37,5 %, siklus II yaitu 71,875 dengan 

persentase ketuntasan klasikal  72,5 % dan siklus III yaitu 81,775 dengan 

persentase ketuntasan klasikal 100%. Pada siklus I dan II hasil belajar siswa 

belum dikatakan tuntas karena ketuntasan klasikal dan nilai rata-rata  kelas 

yang belum memenuhi indikator keberhasilan, sedangkan pada siklus III 

Diunduh dari 

http://journal.unnes.ac.

id/nju/index.php/jpfi 

Pada Jumat, 30 Januari 

2015 pukul 13.45 

WIB. 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpfi
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpfi
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpfi
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpfi
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Keaktifan dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VII 

SMP” 

siswa dikatakan tuntas karena nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal sudah 

memnuhi indikator keberhasilan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan 

menunjukkan penerapan model Learning Cycle untuk sub pokok bahasan 

kalor siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Welahan dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa tiap siklusnya.  

3. Unnes Physics 

Education 

Journal 

Zulfani Aziz (2013) 

Judul:” Penggunaan 

Model Pembelajaran 

Learning Cycle 7E 

untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa 

SMP Pada Pokok 

Bahasan Usaha dan 

Energi”. 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I hasil belajar kognitif yang 

diperoleh masih rendah dengan persentase ketuntasan klasikal 60,71 %, 

siklus II hasil yang diperoleh lebih baik dari siklus I dengan persentase 

71,43 % dan siklus III hasil yang diperoleh sudah mencapai indikator 

keberhasilan dengan persentase 85,71 %. Dari siklus I ke siklus III terjadi 

peningkatan yang dignifikan dengan kategori sedang. Pada hasil belajar 

afektif siswa mengalami peningkatan di setiap siklus. Siklus I persentase 

ketuntasan klasikal hanya 51,14 %, siklus II memperoleh persentase 64,29 

% dan siklus III memperoleh persentase 82,14 %. Hasil belajar 

psikomotorik siswa dari siklus I sampai III mengalami peningkatan dengan 

prosentase siklus I yaitu 67,86 %, siklus II mendapat 71,43 % dan siklus III 

mendapat persentase 82,14 %. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan model Learning Cycle dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP 

pada pokok bahasan Usaha dan Energi. 

 

Diunduh dari 

http://journal. 

unnes.ac.id/sju/index.p

hp/upej pada Kamis, 

29 Januari 2015 Jam 

20.00 WIB. 

4. Repository 

University of 

Riau 

Fanny Vanessa (2013) 

Judul: “Penerapan 

Model Siklus Belajar 

(Learning Cycle) untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Siswa 

Kelas V SD Negeri 106 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  keterampilan guru dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan,. Peningkatan yang terjadi pada 

siklus I dan II sebesar 8,5 poin (27%) .  Hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan. Hal ini dilihat dari perbandingan  nilai skor dasar dengan  nilai 

ulangan harian  siklus I dan nilai harian siklus II.  Pada siklus I, rata-rata 

nilai hasil belajar yang diperoleh siswa adalah 78.97,  siklus II rata-rata 

nilai hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi lebih meningkat menjadi 

Diunduh dari 

http://103.10.169.96/x

mlui/handle/1234567

89/3466 Pada Jumat, 

30 Januari 2015 

Pukul 13.15 WIB. 

 

http://103.10.169.96/xmlui/handle/123456789/3466
http://103.10.169.96/xmlui/handle/123456789/3466
http://103.10.169.96/xmlui/handle/123456789/3466
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Pekanbaru” 88.10. Meningkatnya hasil belajar siswa ini, menunjukkan bahwa siswa 

mulai mengerti tentang materi yang telah mereka pelajari dan siswa mulai 

aktif dalam kegiatan pembelajaran.  Ketuntasan hasil belajar siswa 

ditentukan berdasarkan hasil ulangan harian siklus I dan harian siklus II. 

Hasil ulangan harian yang diperoleh oleh siswa, mengalami peningkatan. 

Pada skor dasar, sebanyak 13 orang siswa tuntas (45%). Dan siswa yang 

nilainya tidak mencukupi nilai KKM atau tidak tuntas 6  sebanyak 16 orang 

(55%). Pada siklus I sebanyak 21 orang siswa tuntas (72%). Siswa yang 

nilainya tidak mencukupi nilai KKM atau tidak tuntas sebanyak 8 orang 

(28%). Pada siklus II sebanyak 26 orang siswa tuntas (90%). Siswa yang 

nilainya tidak mencukupi nilai KKM atau tidak tuntas sebanyak 3 orang 

(10%).  Jadi penerapan model Siklus Belajar (Learning Cycle) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 106 Pekanbaru. 

5. Jurnal Penelitian 

Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar 

Nurul Aprindyana 

(2013) 

Judul: “Peningkatan 

Hasil Belajar IPS 

Menggunakan Media 

Video Pada Siswa Kelas 

IV SDN Karangpilang 1 

Surabaya” 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS 

menggunakan media video pada siswa kelas IV SDN Karangpilang 1 

Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari prosentase aktivitas guru pada siklus I 

sebesar 64,7 % menjadi 81,8 % pada siklus II. Aktivitas siswa pada siklus I 

sebesar 73,25 %, pada siklus II memperoleh sebesar 76,55 %. Hasil belajar 

siswa juga mengalami peningkatan pada siklus I ketuntasan klasikal sebesar 

70% menjadi 89,9%. Terjadi perubahan yang cukup signifikan pada 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus I dan II itu dikarenakan pada siklus I 

peneliti masih butuh penyesuaian terhadap situasi kelas namun situasi kelas 

pada siklus II sangat kondusif sehingga peningkatan ketuntasan klasikal 

tercapai dengan signifikan.  

Diunduh dari 

http://ejournal.unesa.a

c.id/index.php/jurnal-

penelitian-

pgsd/article/viewFile/

795/578 pada Jumat, 

30 Januari pukul 

15.00 WIB. 

 

6. Jurnal Penelitian 

Pendidikan 

Guru Sekolah 

Linaksita Anindyawati 

(2013) 

Judul: “Pemanfaatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru dalam penelitian 

mengalami peningkatan sebesar 13,3% yaitu dari 72,76% pada siklus I 

menjadi 86,60% pada siklus II. Aktivitas siswa selama mengikuti 

Diunduh dari 

http://ejournal.unesa.a

c.id/index.php/jurnal-

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/795/578
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/795/578
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/795/578
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/795/578
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/795/578
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/792/57
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/792/57
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Dasar Media Video 

Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Pada Siswa 

Kelas IV SDN Babatan 

I/456 Surabaya” 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 9,38%, yaitu dari 71,59% 

pada siklus I menjadi 80,97% pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal mengalami peningkatan sebesar 14%, yaitu dari 57,14% 

dengan rata – rata nilai 67,64 pada siklus I menjadi 96,42% dengan rata – 

rata nilai 81,64 pada siklus II. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

media dalam proses belajar mengajar sangat berperan penting dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, hal  ni dikarenakan media 

sebagai alat atau perantara guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas IV SDN Babatan 

1/456. 

penelitian-

pgsd/article/viewFile/7

92/57 pada Jumat, 30 

Januari 2015 pukul 

14.00 WIB. 

7. Jurnal Penelitian 

Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar 

Gumilar Galuh Asmoro 

(2013) 

Judul: “Penggunaan 

Media Video untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan Menulis 

Eksposisi Siswa Kelas 

IV SD” 

Hasil penelitian menunjukkan  pelaksanaan pembelajaran mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Aktivitas guru pada siklus I sebesar 

64,74 % dan siklus II sebesar 87,50 %. Skor hasil belajar siswa meningkat 

dari siklus I ke siklus II, persentase keberhasilan siswa pada siklus I sebesar 

71,79 % dan siklus II sebesar 97,44 %. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media audio video dapat 

meningkatkan keterampilan siswa menulis eksposisi pada siswa kelas IV di 

SDN Jajartunggal III/452 Surabaya. 

Diunduh pada 

http://ejournal.unesa.a

c.id/index.php/jurnal-

penelitian-

pgsd/article/viewFile/

2985/1735 pada 

Jumat, 30 Januari 

2015 pukul 19.00 

WIB. 

8. E-journal 

Program 

Pascasarjana 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Program Studi 

Teknologi 

Widiawati,D.N (2013)  

Judul: “Penerapan 

Computer Assisted 

Language Learning 

Berbantuan Media 

Video untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Berbicara” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode CALL berbantuan 

video dapat meningkatkan hasil belajar berbicara siswa pada pelajaran 

bahasa inggris. Data yang dikumpulkan selama pelaksanakan pre test pada 

siklus I menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 48,56 dan 

hasil belajar pada post tes yang dilakukan pada akhir siklus I menunjukkan 

nilai rata-rata siswa sebesar 73,21  dengan ketuntasan klasikal sebesar 50%. 

Pelaksanaan pre test pada siklus II menunjukkan nilai rata-rata siswa 

sebesar 71,07 dan hasil post test yang dilaksanakan pada akhir siklus II 

Diunduh dari 

http://119.252.161.25

4/e-

journal/index.php/jur

nal_tp/article/view/71

8 Pada Jumat, 30 

Januari 2015 pukul 

13.00 WIB. 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/792/57
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/792/57
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/792/57
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/2985/1735
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/2985/1735
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/2985/1735
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/2985/1735
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/viewFile/2985/1735
http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_tp/article/view/718
http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_tp/article/view/718
http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_tp/article/view/718
http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_tp/article/view/718
http://119.252.161.254/e-journal/index.php/jurnal_tp/article/view/718
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Pembelajaran menunjukkan nilai rata-rata siswa sebesar 86,07 dengan ketuntasan klasikal 

100% dan tanggapan siswa terhadap penerapan CALL berbantuan video 

berada pada kategori positif. 

 

9. Internatonal 

Journal on New 

Trends in 

Education and 

Their 

Implication 

Asist. Prof. Dr. 

Abdulkadir TUNA dan 

Prof. Dr. Ahmet 

KACAR (2013) 

Judul:”The Effect of 5E 

Learning Cycle Model 

in Teaching 

Trigonometry On 

Students’ Academic 

Achievement and The 

Permanence of Their 

Knowledge” 

The statistical findings of the research show that experimental group 

students’ scores of academic achievement and permanence of trigonometric 

knowledge are higher than those in the control group. The difference 

between these groups is statistically significant.  

Dapat dipaparkan dari penelitian diatas menunjukkan  

nilai siswa pada kelas eksperimen, pencapaian  dan  ketetapan akademik 

pengetahuan trigonometrinya lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

Perbedaan antara kedua grup tersebut signifikan secara statistik.  

Diunduh dari 

http://www.ijonte.org/

FileUpload/ks63207/F

ile/07.tuna.pdf pada 

Jumat, 30 Januari 

2015 pukul 22.30 

WIB. 

10. Journal of 

Turkish Science 

Education 

Hasret Nohoglu dan 

Necati Yalcin (2006) 

Judul:“The 

Effectiveness of The 

Learning Cycle Model 

to Increase Students’ 

Achievement In The 

Physics Laboratory” 

The result of this study show that learning cycle model is an educational 

model that helps to resolve the main problems in teaching the scientific 

knowledge. It facilitates students to learn effectively and organize the 

knowledge in a meaningful way. It achieves to make the knowledge long 

lasting. Students become more capable to apply their knowledge in other 

areas outside the original context. 

Dapat dipaparkan dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa model 

learning cycle adalah model pendidikan yang membantu memecahkan 

problem utama dalam mengajar ilmu pengetahuan. Model ini memfasilitasi 

siswa untuk belajar secara efektif dan mengorganisasikan pengetahuan 

secara bermakna. Membuat pemahaman siswa tidak mudah hilang. Siswa 

menjadi lebih mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka pada 

Diunduh dari 

http://www.tused.org/

internet/tused/archive

/V3/i2/text/tusedv3i2s

4.pdf pada Jumat, 30 

Januari 2015 pukul 

22.00 WIB. 

 

http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/07.tuna.pdf
http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/07.tuna.pdf
http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/07.tuna.pdf
http://www.tused.org/internet/tused/archive/V3/i2/text/tusedv3i2s4.pdf
http://www.tused.org/internet/tused/archive/V3/i2/text/tusedv3i2s4.pdf
http://www.tused.org/internet/tused/archive/V3/i2/text/tusedv3i2s4.pdf
http://www.tused.org/internet/tused/archive/V3/i2/text/tusedv3i2s4.pdf
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permasalahan lain diluar konteks aslinya. 

11. Teaching and 

Teacher 

Education 

Miriam Gamoram 

Sherin dan Sandra Y. 

Han (2004) 

Judul: “Teacher 

learning in the context 

of a video club” 

This paper examines one model of professional development, the use of 

video clubs in which groups of teachers watch and discuss videotapes of 

their classrooms. Specifically, the paper investigates the learning that 

occurred as four middle-school mathematics teachers participated in a 

year-long series of video club meetings. Over time, discourse in the video 

clubs shifted from a primary focus on the teacher to increased attention to 

students’ actions and ideas. In addition, discussions of student thinking 

moved from simple restatements of students’ ideas to detailed analyses of 

student thinking. Furthermore, teachers began to reframe their discussions 

of pedagogical issues in terms of student thinking. 

Dapat dipaparkan dari penelitian tersebut bahwa penggunaan klub video 

dapat peningkatkan perhatian pada tindakan dan ide-ide siswa. Ide siswa 

dapat berkembang dari yang sederhana kemudian dianalisis secara rinci dari 

pemikiran mereka. 

Diunduh dari 

https://www.academi

a.edu/2490182/Teach

er_learning_in_the_c

ontext_of_a_video_cl

ub pada Jumat, 30 

Januari 2015 pukul 

22.15 WIB. 

 

https://www.academia.edu/2490182/Teacher_learning_in_the_context_of_a_video_club
https://www.academia.edu/2490182/Teacher_learning_in_the_context_of_a_video_club
https://www.academia.edu/2490182/Teacher_learning_in_the_context_of_a_video_club
https://www.academia.edu/2490182/Teacher_learning_in_the_context_of_a_video_club
https://www.academia.edu/2490182/Teacher_learning_in_the_context_of_a_video_club
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Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

Learning Cycle dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa, begitupula ketika proses pembelajaran dibantu dengan media video 

yang terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Dengan demikian penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan 

dasar dan pendukung untuk melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yang berjudul “Penerapan Model Learning Cycle dengan Media Video 

dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS di SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang”. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu karena 

menggabungkan model Learning Cycle dan media video sekaligus dalam 

penelitian. Penelitian ini juga dilaksanakan dilokasi berbeda yaitu SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang pada siswa kelas IVC. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang belum mencapai hasil optimal. Hal tersebut disebabkan karena 

beberapa faktor diantaranya adalah guru sudah menggunakan model pembelajaran 

tetapi belum bervariasi dan sudah menggunakan media pembelajaran yang dapat 

membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tetapi pemanfaatannya belum 

optimal, pembelajaran cenderung masih pada kegiatan menghafal dan berpusat 

pada guru (teacher centered). Oleh karena itu, aktivitas siswa menjadi rendah 

ditandai dengan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran masih kurang dan 

cenderung merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran. Pada saat diskusi 

kelompok, beberapa kelompok dapat bekerja sama dengan baik, namun ada 
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kelompok yang kurang dapat bekerja sama dengan anggotanya. Hanya beberapa 

siswa saja dalam kelompok tersebut yang mau mengerjakan lembar kerja 

kelompok, anggota yang lain hanya bergurau, cenderung pasif dan masih 

mengandalkan pada temannya yang pintar. Dampak dari kondisi ini adalah 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. 

Hasil belajar siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS belum sepenuhnya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 64. Ditunjukkan dari data siswa sebanyak 

21 dari 30 siswa (70 %) kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

mengalami ketidaktuntasan belajar dalam pembelajaran IPS dan mendapatkan 

nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 64, 

hanya 30 % (9 dari 30 siswa) yang mendapatkan nilai diatas KKM dan dinyatakan 

tuntas. Hal tersebut menunjukkan rendahnya ketuntasan belajar dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Berdasarkan kondisi tersebut guru melakukan perbaikan pembelajaran 

dengan menerapkan tindakan berupa menerapkan model Learning Cycle dengan  

media video (yang terintegrasi dengan pendekatan saintifik) dalam pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang. Dengan adanya 

perbaikan tersebut dapat membuat keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran IPS meningkat karena model dan media pembelajaran yang 

diterapkan guru bervariasi. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS meningkat, 

siswa berani berpendapat dan bertanya jawab dengan guru serta mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS meningkat 
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baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya, membuat proses belajar menjadi 

menyenangkan dan bermakna. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

kepada siswa terhadap materi yang masih abstrak dan mendorong siswa aktif, 

kreatif, mandiri serta turut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Berdasarkan paparan di atas, penerapan model Learning Cycle dengan 

media video dalam peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SDN Karangayu 02 

Kota Semarang dapat diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

Kondisi Awal 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Langkah pembelajaran IPS menggunakan model Learning Cycle 

dengan media video (terintergrasi dengan pendekatan saintifik): 

1. Guru mempersiapkan video pembelajaran IPS sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

2. Guru menayangkan video pembelajaran IPS sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran (pembangkitan minat). 

3. Siswa mengamati video pembelajaran IPS yang sudah dipilih 

dan dibuat guru berdasarkan tujuan pembelajaran serta 

mencatat hal-hal penting dalam video (pembangkitan minat, 

mengumpulkan informasi). 

4. Guru melakukan kegiatan tanya-jawab berkaitan dengan video 

pembelajaran IPS dan sesuai pengalaman kehidupan sehari-

hari (pembangkitan minat, menanya). 

5. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa  

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi 

membahas suatu konsep/masalah dalam kelompok kecil secara 

mandiri sesuai dengan pemahaman awal siswa (Eksplorasi, 

mengasosiasikan). 

7. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri 

(Penjelasan). 

8. Guru memberikan klarifikasi tentang konsep yang sebenarnya 

(Penjelasan, mengkomunikasikan). 

9. Melalui diskusi kelas, siswa membahas konsep tersebut dalam 

kondisi dan situasi berbeda atau baru.(Elaborasi, 

mengasosiasikan) 

10. Guru bersama siswa melakukan evaluasi dan mencari 

kesimpulan hasil pembelajaran (Evaluasi). 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS meningkat sampai 

kriteria baik (>30s/d40 ) 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS meningkat sampai 

kriteria baik 

 (>27s/d 36) 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelaaran IPS meningkat dengan 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥64 dan ketuntasan belajar 

klasikalsebesar ≥80% 

 

1. Dalam pembelajaran IPS, guru sudah menggunakan model dan media 

pembelajaran tetapi belum bervariasi dan pemanfaatannya belum 

maksimal. 

2. Pembelajaran IPS cenderung masih pada kegiatan menghafal dan 

berpusat pada guru (teacher centered) 

3. Guru hanya berorientasi pada buku teks pegangan siswa saja. 

4. Siswa kurang dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok. 

5. Minat siswa dalam pembelajaran IPS kurang dan cenderung merasa 

bosan ketika mengikuti pembelajaran dikelas. 

6. Rerata kelas hasil belajar IPS di bawah KKM yaitu 64. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

 Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: penerapan model Learning Cycle 

dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian Tindakan Kelas menurut Iskandar (2011: 21) adalah suatu 

kegiatan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara rasional, 

sistematis dan empiris reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

guru atau dosen (tenaga pendidik), kolaborasi (tim peneliti), sejak disusunnya 

suatu perencanaan atau penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang 

berupa kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan menurut Trianto (2011:16) Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh guru 

sendiri ketika mendapatkan permasalahan dalam pembelajaran dan mencarikan 

solusinya dalam upaya memperbaiki kualiatas pembelajarannya.  

Berdasarkan kata penyusunannya PTK terdiri dari 3 kata yaitu penelitian, 

tindakan dan kelas. Dari 3 kata tersebut, Aqib (2011: 3) mengemukakan bahwa 

PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri melalui 

refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. Sejalan dengan itu, Arikunto (2010: 3) menjelaskan bahwa penelitian 

tindakan kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. Sesuai dengan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri setelah melakukan refleksi diri mengenai masalah-masalah 

pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini 

dirancang sebanyak tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan yang ingin dicapai dengan mengacu pada tujuan penelitian. 

Pelaksanaan penelitian tidak dilakukan sendirian namun dibantu dengan guru 

mitra. Dengan cara itu, peneliti dan guru mitra dapat berdiskusi mengenai proses 

pembelajaran setiap siklus berdasarkan prosedur PTK yang benar. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mempunyai beberapa tujuan, 

diantaranya adalah:  

a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. 

b. Meningkatkan mutu proses, dan hasil pembelajaran, mengatasi, permasalahan 

pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya 

akademik di lingkungan sekolah. 

c. Meningkatkan sikap professional pendidik dan tenaga kependidikan. 

d. Mempertahankan mutu pembelajaran secara berkelanjutan agar kualitas 

pembelajaran dapat dipertahankan secara terus menerus dan akhirnya  kualitas 

pendidikan menjadi meningkat. 

(Widihastrini, 2012: 34) 

Terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui dalam PTK, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi (Iskandar, 2011:49). 
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Bagan 3.1 Alur Langkah-Langkah PTK (Iskandar, 2011: 49) 

Adapun penjelasan dari masing-masing tahap Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

pelaksanaan PTK. Kegiatan perencanaan tindakan menurut Aqib (2011:8) 

meliputi mengidentifikasi masalah, analisis masalah, dan perumusan 

masalah.Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

pada diri sendiri tentang pembelajaran kemudian masalah dianalisis melalui 

refleksi dan menelaah berbagai dokumen terkait.Berdasarkan hasil analisis, dipilih 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi 

Dilanjut ke siklus berikutnya? 

Pelaksanaan 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan 
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dan dirumuskan masalah yang paling mendesak dan mungkin dipecahkan guru. 

Langkah selanjutnya adalah mencari cara perbaikan dengan mengkaji teori dan 

hasil penelitian yang relevan serta berkolaborasi dengan guru kelas dan pakar. 

Cara perbaikan atau tindakan yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan 

komitmen guru, kemampuan siswa, serta sarana dan prasarana yang tersedia. 

Tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

serta menetapkan indikator dari mata pelajaran IPS bersama guru mitra. 

2) Menelaah materi pelajaran IPS dan indikator bersama guru mitra. 

3) Mempelajari langkah-langkah pembelajaran model Learning Cycle dengan 

media video yang terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah 

(scientific approach). 

4) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan berdasarkan model 

Learning Cycle dengan media video yang terintegrasi dengan pendekatan 

saintifik/ilmiah (scientific approach). 

5) Menyiapkan sumber belajar, fasilitas dan media pembelajaran berupa 

video perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

7) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas 

siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model 

Learning Cycle dengan media video. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan tindakan 

dikelas.Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap kedua ini pelaksana 

guru harus ingat dan taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, 

tetapi harus pula wajar dan tidak dibuat-buat  (Arikunto, 2010: 18). Menurut 

Iskandar(2011:117) pelaksanaan tindakan merupakan implemantasi dari semua 

rencana tindakan yang telah dibuat, berlangsung di dalam kelas dengan 

merealisasi dari segala teori pendidikan dan teknik mengaajar yang telah 

disiapkan sebelumnya. Untuk mengurangi kelemahan dalam pelaksanaan 

tindakan, persiapan dalam perencanaan perlu dilakukan secara maksimal agar 

pelaksanaan tindakan tidak mengalami kesulitan. 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam 3 siklus.Setiap siklus terdiri 

dari satu pertemuan. Satu kali pertemuan dilaksanakan selama 3 x 35 menit, 

dimana setiap pertemuan dalam pembelajaran diterapkan model Learning Cycle 

dengan media videoyang terintegrasi pendekatan saintifik. Siklus pertama 

dilaksanakan pembelajaran IPS dengan materi teknologi produksi, siklus kedua 

dengan materi teknologi komunikasi dan siklus ketiga dengan materi teknologi 

transportasi. Siklus kedua dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki segala hal 

dalam pembelajaran yang masih kurang pada pelaksanaan siklus 

pertama.Sedangkan siklus ketiga dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki segala 

hal dalam pembelajaran yang masih kurang pada siklus kedua. 

 



107 

 

 

 

3.1.3 Observasi  

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengamataan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi 

selama selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah 

disusun, termasuk pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari 

waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data 

yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif berupa tes, kuis, presentasi,nilai 

tugas dan lain-lain serta dapapt pula berupa data kualitatif yang menggambarkan 

keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan dan lain-lain 

(Arikunto, 2010:78). Sejalan dengan pendapat Arikunto, Iskandar (2011:118) 

menambahkan data yang dikumpulkan pada tahap pengamatan berisi tentang 

pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap 

proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen 

pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru mitra 

sebagai pengamat untuk mengamati keterampilan gurudan aktivitas siswa serta 

mencatat kegiatan yang terjadi pada saat pembelajaran IPS melalui penerapan 

model Learning Cycle dengan media video yang terintegrasi dengan pendekatan 

saintifik. Peneliti menggunakan lembar observasi keterampilan guru, lembar 

observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam pengambilan data-data di 

kelas. 
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3.1.4 Refleksi 

Tahap refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya (Arikunto, 2010:80). Pendapaat yang 

sama dikemukakan Iskandar (2011:119) yang menjelaskan refleksi merupakan 

tahapan untuk mengkaji dan memproses data yang didapat saat dilakukan 

pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan dan dicari eksplanasinya, 

dianalisis, dan disintesis. Dalam proses pengkajian data ini dimungkinkan untuk 

melibatkan orang luar sebagai kolaborator atau guru mitra. Keterlibatan guru 

mitra sekedar untuk membantu peneliti agar dapat lebih tajam melakuian refleksi 

dan evaluasi. 

Menurut Hopkins (dalam Iskandar, 2011:120) refleksi mencakup analisis, 

sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang 

dilakukan.Jika terdapat masalah dalam tindakan maka dilakukan tindakan ulang 

melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan/observasi tindakan dan refleksi tindakan 

sehingga permasalahan dapat terjawab dengan kebenaran ilmiah. 

Pada tahap ini peneliti merefleksi dengan menganalisis hasil observasi 

mengenai keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa yang telah 

didapat selama pelaksanaan tindakan.Jika pada siklus ini masih terdapat 

kekurangan, peneliti mengkaji kekurangan tersebut dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul pada siklus pertama. Selanjutnya, hasil refleksi dan 

daftar permasalahan tersebut dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti 
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bersama guru mitra untuk membuat perencanaan tindak lanjut siklus berikutnya 

dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus sebelumnya. 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dengan setiap siklusnya satu kali 

pertemuan (3x35 menit).Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menentukan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) melalui diskusi dengan 

guru mitra. Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 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-indikator yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan SK dan KD 

tersebut yaitu: 2.3.1 menjelaskan perkembangan teknologi produksi; 2.3.2 

menyebutkan macam-macam teknologi produksi; 2.3.3 mengemukakan 

kelebihan teknologi produksi tradisional dan modern; 2.3.4 mengemukakan 

kekurangan teknologi produksi tradisional dan modern. 

2. Mempelajari langkah pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 

dengan media video. 
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3. Menyiapkan video tentang meteri teknologi produksi (perkembangan 

teknologi produksi) dan juga mempersiapkan sumber belajar berupa buku-

buku atau sumber lain yang relevan dengan materi yang akan dibahas.  

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis untuk mengukur hasil belajar 

setelah melaksanakan pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video serta menyiapkan lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPSmelalui model Learning Cycle 

dengan media video serta catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat 

hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama adalah sebagai berikut:  

a) Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran berupa 

video perkembangan teknologi produksi. 

2. Salam. 

3. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

4. Presensi kehadiran siswa 

5. Guru mengkondisikan kelas dan memastikan kondisi fisik dan psikis siswa 

siap menerima pelajaran. 
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b) Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru bertanya kepada siswa,“Pernahkah kalian pergi ke sawah? Apa yang 

petani gunakan untuk membajak sawah? Bagaimana cara petani menanam 

padi? Dan alat apa yang digunakan petani dalam memanen padi?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c) Kegiatan inti (70 menit) 

1. Siswa mengamati video tentang perkembangan teknologi produksi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dalam mengikuti 

pembelajaran dan mencatat hal-hal penting dari video yang ditayangkan. 

(pembangkitan minat, mengamati, mengumpulkan informasi). 

2. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video perkembangan 

teknologi produksi yang baru saja ditayangkan dan sesuai pengalaman 

kehidupan siswa sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya). 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai dengan 

pengalaman kehidupan sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya). 

4. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa (eksplorasi). 

5. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (eksplorasi) 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang materi teknologi 

produksi dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan pemahaman 

awal siswa. (eksplorasi,mengasosiasikan). 

7. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas (eksplorasi, 

mengkomunikasikan). 
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8. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri (penjelasan, 

mengkomunikasikan). 

9. Guru memberikan klarifikasi tentang jawaban siswa dan menjelaskan 

secara singkat materi perkembangan teknologi produksi. (penjelasan) 

10. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk mengulangi penjelasan 

seputar materi yang telah disampaikan. (penjelasan) 

11. Guru mendengarkan secara kritis penjelasan yang diutarakan oleh siswa 

dan meluruskan jawaban apabila terjadi kesalahan. (penjelasan) 

12. Guru mengajukan masalah baru kepada siswa yaitu tentang kelebihan dan 

kekurangan teknologi produksi tradisional dan modern. (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan diskusi kembali mengenai kelebihan dan kekurangan 

teknologi produksi tradisonal dan modern kemudian menyampaikan 

pendapatnya. (elaborasi, mengasosiasikan) 

14. Guru memberikan penguatan dan mereview mengenai hasil diskusi yang 

telah dibahas bersama-sama. (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan reward/ penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

proses pembelajaran. 

16. Guru memberi siswa kesempatan bertanya mengenai materi bahasan yang 

belum dipahami (menanya) 

d) Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran (evaluasi) 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi (evaluasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 
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4. Guru memberi tindak lanjut berupa tugas kelompok kepada siswa untuk 

mencari gambar alat-alat teknologi produksi. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

3.2.1.3  Observasi 

Peneliti bersama guru mitra melakukan pengamatan terhadap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

1. Melakukan observasiatau pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS setelah menerapkan model Learning Cycle dengan media 

video yang terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah. Hasil observasi 

dicatat dalam catatan lapangan dan lembar observasi keterampilan guru. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan media video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah. Hasil observasi dicatat dalam 

catatan lapangan dan lembar observasiaktivitas siswa. 

3. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan medis video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/Ilmiah. 

3.2.1.4 Refleksi 

1. Peneliti bersama guru mitra mengkajipelaksanaan pembelajaran dan efek 

tindakanpada siklus pertama. 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus pertama. 
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3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama meliputi 

aspek keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

4. Mendiskusikan hasil analisis bersama guru mitra untuk merencanakan 

tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus kedua. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menentukan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) melalui diskusi dengan 

guru mitra. Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 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 pembelajarannya yaitu: 2.3.1 menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi; 2.3.2 menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi; 2.3.3 

menjelaskan kegunaan teknologi komunikasi; 2.3.4 mengemukakan kelebihan 

teknologi komunikasi tradisional dan modern; 2.3.5 mengemukakan 

kekurangan teknologi komunikasi tradisional dan modern. 

2. Mempelajari langkah pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 

dengan media video. 

3. Menyiapkan video tentang meteri teknologi komunikasi (perkembangan 

teknologi komunikasi) dan juga mempersiapkan sumber belajar berupa buku-

buku atau sumber lain yang relevan dengan materi yang akan dibahas.  
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4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis untuk mengukur hasil belajar 

setelah melaksanakan pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video serta menyiapkan lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video serta catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat 

hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3.2.2.2 Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus keduaadalah sebagai berikut: 

a) Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran berupa 

video perkembangan teknologi komunikasi. 

2. Salam. 

3. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

4. Presensi kehadiran siswa 

5. Guru mengkondisikan kelas dan memastikan kondisi fisik dan psikis siswa 

siap menerima pelajaran. 

b) Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa “Pada pertemuan 

yang lalu kita sudah mempelajari badan-badan persiapan kemerdekaan 

Indonesia beserta peran masing-masing badan tersebut dalam rangka 

persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pembahasan hari ini kita akan 

mengkaji proses perumusan dasar negara Indonesia. Coba sekarang lihat 
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dan dengarkan video berikut, apa isi dari video tersebut? Guru 

menayangkan videorumusan pancasila. (tahap mengamati) 

2. Guru bertanya kepada siswa, “siapa diantara kalian yang mempunyai 

handphone? Taukah kalian apa fungsi dari handphone atau telepon 

genggam?”. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang teknologi 

komunikasi. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c) Kegiatan inti (70 menit) 

1. Siswa mengamati video tentang perkembangan teknologi komunikasi dan 

kegunaannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dalam 

mengikuti pembelajaran dan mencatat hal-hal penting dari video yang 

ditayangkan. (pembangkitan minat, mengamati, mengumpulkan informasi) 

2. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video perkembangan 

teknologi komunikasi dan kegunaannya yang baru saja ditayangkan dan 

sesuai pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (pembangkitan minat, 

menanya) 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai dengan 

pengalaman kehidupan sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

4. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa (eksplorasi) 

5. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (eksplorasi) 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi membahas suatu masalah 

dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan pemahaman awal 

siswa. (eksplorasi,mengasosiasikan) 
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7. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

(eksplorasi,mengkomunikasikan) 

8. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri (penjelasan, 

mengkomunikasikan) 

9. Guru memberikan klarifikasi tentang jawaban siswa dan menjelaskan 

secara singkat materi perkembangan teknologi komunikasi. (penjelasan) 

10. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk mengulangi penjelasan 

seputar materi yang telah disampaikan (penjelasan) 

11. Guru mendengarkan secara kritis penjelasan yang diutarakan oleh siswa 

dan meluruskan jawaban apabila terjadi kesalahan. (penjelasan) 

12. Guru mengajukan masalah baru kepada siswa yaitu tentang kelebihan dan 

kekurangan teknologi komunikasi tradisional dan modern (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan diskusi kembali mengenai kelebihan dan kekurangan 

teknologi komunikasi tradisonal dan modern kemudian menyampaikan 

pendapatnya. (elaborasi, mengasosiasikan) 

14. Guru memberikan penguatan dan mereview hasil diskusi yang telah 

dibahas bersama-sama (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan reward/ penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

proses pembelajaran. 

16. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

bahasan yang belum dipahami (menanya) 

d) Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran (evaluasi) 
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2. Siswa mengerjakan soal evaluasi (evaluasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

4. Guru memberi tindak lanjut berupa tugas kepada siswa kepada siswa 

untuk membuat cerita tentang pengalaman menggunakan teknologi 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

3.2.2.3 Observasi 

1. Melakukan observasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan media video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah. Hasil observasi dicatat dalam 

catatan lapangan dan lembar observasi keterampilan guru. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan media video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah. Hasil observasi dicatat dalam 

catatan lapangan dan lembar observasiaktivitas siswa. 

3. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan medis video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/Ilmiah. 

3.2.2.4 Refleksi 

1. Peneliti bersama guru mitra mengkajipelaksanaan pembelajaran dan efek 

tindakanpada siklus kedua. 
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2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus kedua. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua meliputi aspek 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

4. Mendiskusikan hasil analisis bersama guru mitra untuk merencanakan 

tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus ketiga. 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menentukan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) melalui diskusi dengan 

guru mitra. Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 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 pembelajarnnya yaitu: 2.3.1 menjelaskan perkembangan teknologi 

transportasi; 2.3.2 menyebutkan macam-macam teknologi transportasi; 2.3.3 

membuat contoh kelebihan teknologi transportasi tradisional dan modern; 

2.3.4 membuat contoh kekurangan teknologi transportasi tradisional dan 

modern. 

2. Mempelajari langkah pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 

dengan media video. 
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3. Menyiapkan video tentang meteri teknologi transportasi (perkembangan 

teknologi transportasi) dan juga mempersiapkan sumber belajar berupa buku-

buku atau sumber lain yang relevan dengan materi yang akan dibahas.  

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis untuk mengukur hasil belajar 

setelah melaksanakan pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video serta menyiapkan lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video serta catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat 

hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus ketiga adalah sebagai berikut: 

I. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran berupa 

video perkembangan teknologi transportasi. 

2. Salam. 

3. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

4. Presensi kehadiran siswa 

5. Guru mengkondisikan kelas dan memastikan kondisi fisik dan psikis siswa 

siap menerima pelajaran. 

II. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan siswa menyanyikan lagu “Naik Kereta Api” 

Naik Kereta Api … Tut…Tut…Tut 
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Siapa hendak turut 

Ke Bandung … Surabaya 

Bolehlah naik dengan percuma 

Ayo temanku lekas naik 

Keretaku tak berhenti lama 

2. Guru bertanya kepada siswa,  “siapa yang tahu lagu ini bercerita tentang 

apa anak-anak? Kereta termasuk alat transportasi darat, laut atau udara?”. 

Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi 

transportasi. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

III. Kegiatan inti (70 menit) 

1. Siswa mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi 

untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dalam mengikuti 

pembelajaran dan mencatat hal-hal penting dari video yang ditayangkan. 

(pembangkitan minat, mengamati, mengumpulkan informasi) 

2. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video perkembangan 

teknologi transportasi yang baru saja ditayangkan dan sesuai pengalaman 

kehidupan siswa sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai dengan 

pengalaman kehidupan sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

4. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa (eksplorasi) 

5. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (eksplorasi) 
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6. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi membahas suatu masalah 

dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan pemahaman awal 

siswa. (eksplorasi,mengasosiasikan) 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

(eksplorasi,mengkomunikasikan) 

8. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri (penjelasan, 

mengkomunikasikan) 

9. Guru memberikan klarifikasi tentang jawaban siswa dan menjelaskan 

secara singkat materi perkembangan teknologi transportasi. (penjelasan) 

10. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk mengulangi penjelasan 

yang seputar materi yang telah disampaikan (penjelasan) 

11. Guru mendengarkan secara kritis penjelasan yang diutarakan oleh siswa 

dan meluruskan jawaban apabila terjadi kesalalahan. (penjelasan) 

12. Guru mengajukan masalah baru kepada siswa tentang kelebihan dan 

kekurangan teknologi transportasi tradisional dan modern. (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan diskusi kembali mengenai kelebihan dan kekurangan 

teknologi transportasi tradisonal dan modern kemudian menyampaikan 

pendapatnya. (elaborasi, mengasosiasikan) 

14. Guru memberikan penguatan dan mereview hasil diskusi yang telah 

dibahas bersama-sama. (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan reward/ penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

proses pembelajarn.  
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16. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

bahasan yang belum dipahami (menanya) 

IV. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap hasil pembelajaran. 

(evaluasi) 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. (evaluasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kepada siswa untuk 

mempelajari lagi materi teknologi transportasi. 

5. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

3.2.3.3  Observasi 

1. Melakukan observasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan media video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah. Hasil observasi dicatat dalam 

catatan lapangan dan lembar observasi keterampilan guru. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan media video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah. Hasil observasi dicatat dalam 

catatan lapangan dan lembar observasi aktivitas siswa. 

3. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan model Learning Cycle dengan medis video yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/Ilmiah. 
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3.2.3.4 Refleksi 

1. Peneliti bersama guru mitra mengkajipelaksanaan pembelajaran dan efek 

tindakanpada siklus ketiga. 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus ketiga. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga meliputi aspek 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

4. Membuat kesimpulan pelaksanaan tindakan pada siklus ketiga. 

5. Apabila keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan maka siklus penelitian 

dihentikan. Namun apabila belum mencapai indikator keberhasilan maka akan 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN  

Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan siswa kelas IV C 

SDN Karangayu 02 Kota Semarang. Jumlah siswa yang sebanyak 30 siswa yang 

terdiri dari 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Karangayu 02 Kota Semarang. Alamat 

Jalan Kenconowungu IV/ 16 Semarang 50142, telp. (024) 7607265. 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang.  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang.  

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang. 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain diperoleh 

dari: 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa, hasil 

evaluasi serta lembar kerja siswa yang didapatkan secara sistematik selama 

pembelajaran IPS dari siklus pertama sampai siklus ketiga dengan model 

Learning Cycle dengan media videoyang terintegrasi dengan pendekatan 

saintifik/ilmiah (scientific approach). 

3.6.1.2  Guru 

Sumber data yang diambil dari guru berasal dari lembar observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model Learning 
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Cycle dengan media video yang terintegrasi dengan pendekatan saintifik/ilmiah 

(scientific approach). 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. 

Adapun penjelasannya dari masing-masing jenis data adalah: 

3.6.2.1 Data Kuantitatif  

Menurut  Sugiyono  (2010: 23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka. Jenis data yang didapat adalah data kuantitatif berupa hasil belajar siswa 

kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang dalam pembalajaran IPS yang 

diambil dengan cara memberikan tes pada setiap akhir pertemuan dalam siklus 

melalui model Learning Cycle dengan media video. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar 

(Sugiyono, 2010:23). Data Kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, lembar 

pengamatan aktivitas siswa, catatan  lapangan selama pembelajaran IPS  

berlangsung melalui model Learning Cycle dengan media video. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik non tes dan tes. 

3.6.3.1  Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan antara lain adalah observasi, catatan 

lapangan, metode dokumentasi, dan penilaian produk. 
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3.6.3.1.1 Observasi 

Poerwanti, dkk., (2008: 3-19) mengatakan bahwa observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan untuk mengkaji perilaku kelas, interaksi antara 

siswa dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati (observable) lainnya, 

terutama keterampilan/kecakapan sosial (social skills). Hasilnya biasanya berupa 

jumlah dan sifat dari masalah perilaku di kelas, yang sering disajikan dalam 

bentuk grafik.Menurut Iskandar (2011: 119) pengumpulan data memerlukan 

format observasi yang telah disusun untuk mencermati pelaksanaan skenario 

tindakan dari waktu-kewaktu serta dampaknya terhadap proses pembelajaran 

siswa di kelas. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif.Observasi kelas diharapkan mampu mendukung tujuan-tujuan spesifik 

dalam pengajaran dan aspirasi-aspirasi yang lebih umum dalam usaha 

pengembangan guru dan sekolah. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menerapkan model 

Learning Cycle dengan media video. Observasi dilakukan bersama guru mitra 

selama proses pembelajaran menggunakan alat observasi berupa lembar observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan karakter siswa. 

3.6.3.1.2 Catatan Lapangan. 

Menurut Moleong (2013: 208-209) catatan lapangan berupa coretan 

seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok 

isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram, 

dan lain-lain. Menurut Bogdan dan Biklen catatan lapangan adalah catatan tertulis 
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tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan, dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.  

Catatan lapangan diperlukan karena digunakan untuk merefleksi kegiatan 

pembelajaran dari setiap siklus dan juga digunakan untuk mencatat segala 

peristiwa penting yang terjadi saat pembelajaran IPS berlangsung dikelas agar 

tidak lupa. Dengan adanya catatan lapangan ini, guru dapat mengetahui 

kekurangan dari pembelajaran yang telah dilakukan dan dapat segera 

memperbaikinya. 

3.6.3.1.3 Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2010: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Guru harus mengetahui alasan data dokumen 

diperlukan dalam penelitian, menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2013: 

217) mengemukakan alasannya sebagai berikut: 

a. Dokumen merupakan sumber stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

c. Dokumen berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang 

akamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

d. Dokumen relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari 

dan ditemukan. 

e. Dokumentasi tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk leboh memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 
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Data dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti 

berupa keterampilan guru maupun aktivitas siswa dalam bentuk foto dan video 

selama proses pembelajaran yang menggambarkan secara konkret mengenai 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Data dokumen yang digunakan 

diantaranya adalah daftar nama siswa, hasil evaluasi siswa setiap siklus 

pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa dari siklus ke siklus. Dari data 

tersebut dapat dijadikan tolak ukur perbandingan sebelum dan sesudah 

diadakannya perbaikan. 

3.6.3.2   Teknik Tes 

Menurut Poerwanti (2008:1-34) teknik tes adalah seperangkat tugas yang 

harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-

tugas tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang 

tersebut. Tes merupakan butir soal yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan siswa terhadap suatu materi tertentu. 

Pemberian tes dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

hasil belajar siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang pada ranah 

kognitif. Tes ini dikerjakan siswa secara individu setelah mempelajari materi IPS 

dengan menerapkan model Learning Cycle dengan media video. Tes dilakukan di 

akhir pembelajaran dalam setiap pertemuan pada siklus pertama sampai siklus 

ketiga.  

3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu teknik 

analisis data kuantitatif dan teknik data kualitatif. Adapun penjelasannya adalah: 
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P = 
 siswa yang tuntas belajar

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  x 100% 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif 

pada pembelajaran IPS. Dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif 

dengan menentukannilai berdasarkan skor teoritis, persentase ketuntasan klasikal 

danrata-rata hasil belajar. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk persentase. 

Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung nilaiberdasarkan skor teoritis 

N = 
 

 x 100  

(Poerwanti dkk 2008:6.14-6.16) 

N = nilai 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) 

atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal (pada tes bentuk 

penguraian) 

 = skor teoritis (skor apabila menjawab semua butir soal) 

2) Menentukanpersentase ketuntasan klasikal 

 Persentase ketuntasan belajar klasikal dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 Aqib (2011:41) 

Keterangan: P = persentase ketuntasan belajar klasikal 

Hasil perhitungan ketuntasan belajar secara klasikal selanjutnya 

dikonsultasikan dengan kriteria tingkat keberhasilan siswa yang dikelompokkan 
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dalam lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 
 

 

 

 

(Aqib, dkk., 2011: 41) 

Dalam penelitian ini kualifikasi tingkat keberhasilan belajar siswa 

diartikan dalam kategori sangat baik (≥80%), baik (60-79%), cukup (40-59%), 

kurang (20-39%) dan sangat kurang (<20%). 

Menurut Sudjana (2013:8) keberhasilan siswa ditentukan kriterianya, 

yakni berkisar antara 75-80 %. Artinya, siswa dikatakan berhasil apabila ia 

menguasai atau dapat mencapai sekitar 75-80 persen dari tujuan atau nilai yang 

seharusnya dicapai. Kurang dari kriteria tersebut dinyatakan belum berhasil. 

3) Menghitung rata-rata hasil belajar 

Nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa 

yang dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu dengan rumus: 

Keterangan:    

x :  nilai rata- rata 

∑X :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N :  jumlah siswa  (Aqib, dkk., 2011: 40) 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) SDN Karangayu 02 Semarang dengan KKM klasikal dan 

Tingkat Keberhasilan Arti 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

< 20% Sangat Rendah 

 =  
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individual dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, yang 

akan disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria Ketuntasan 

Individual 
Kualifikasi 

≥80% ≥ 64 Tuntas 

<80% <64 Tidak Tuntas 

(Sumber KKM IPS SDN Karangayu 02 Semarang 2014/ 2015) 

Dengan demikian, dapat diketahui jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi 

keterampilan guru, hasil observasi serta karakter siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model Learning Cycle dengan media video, serta hasil catatan lapangan 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Data hasil pengamatan dari lembar pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dapat diolah dengan menggunakan penskoran.Dari skor yang 

diberikan menurut Sudjana (2011: 77) dapat dibuat rentangan nilai mulai dari 

yang tertinggi sampai yang terendah.Rentangan ini dapat berupa huruf (A, B, C, 

D), angka (1, 2, 3, 4).Sedangkan rentangan kategori bisa sangat tinggi, tinggi, 

sedang dan rendah.Menurut Poerwanti, dkk. (2007: 6-9) dalam pengolahan data 

skor dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 
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c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Menurut Widoyoko (2014:110) untuk menentukan jarak interval 

digunakan rumus sebagai berikut: 

                    
                            

                    
 

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan kriteria ketuntasan pada keterampilan guru dan aktivitas 

siswa sebagai berikut: 

a. Pedoman penilaian keterampilan guru 

Pada instrumen observasi keterampilan guru terdapat 10 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 5 untuk setiap indikatornya. Sehingga skor terendah adalah 

10 dan skor tertinggi 50. 
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Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

 

Kriteria Penilaian Kategori 

>40s/d50 Sangat Baik (A) 

>30 s/d 40 Baik (B) 

>20s/d 30 Cukup (C) 

10s/d 20 Kurang (D) 

 

b. Pedoman penilaian aktivitas siswa 

Pada instrumen observasi aktivitas siswa terdapat 9 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 5 untuk setiap indikatornya. Skor terendah adalah 9 dan 

skro tertinggi adalah 45. 

 

                            
    

 
 

                    
  

 
 

                      

 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

 

Krieria Penilaian Kategori 

>36s/d45 Sangat Baik (A) 

>27s/d 36 Baik (B) 

>18s/d 27 Cukup (C) 

9s/d 18 Kurang (D) 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Learning Cycle dengan media video dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang, 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video meningkat dengan kriteria minimal baik (>30 s/d 40). 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video meningkat dengan kriteria minimal baik (>27 s/d 36). 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle 

dengan media video meningkat dengan ketuntasan belajar individual sebesar 

≥64 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥80%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu penerapan model 

Learning Cycle dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang.  

Pembelajaran IPS melalui model Learning Cycle dengan media video 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam hal membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan ketarmpilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang. Ditunjukkan dengan jumlah skor keterampilan guru yang didapat pada 

siklus I yaitu 34 dengan kategori baik. Pada siklus II, keterampilan guru mendapat 

skor 41 dengan kategori sangat baik. Pada siklus III, keterampilan guru mendapat 

skor 48 dengan kategori sangat baik. 

Model Learning Cycle dengan media video dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam hal visual activities, oral activities, writing activities,listening 

activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, 

dan emotional activities pada siswa kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota 
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Semarang dalam pembelajaran IPS. Ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

jumlah rata-rata skor pada setiap siklusnya. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus I memperoleh total rata-rata skor sebesar 27,2 dengan kategori baik, 

kemudian pada siklus II meningkat menjadi 32,5 dengan kategori baik dan 

meningkat menjadi 37,2 dengan kategori sangat baik pada siklus III. 

Hasil belajar dalam ranah kognitif dan afektif melalui model Learning 

Cycle dengan media video kelas IVC SDN Karangayu 02 Kota Semarang dapat 

meningkat. Pada ranah kognitif, nilai rata-rata siklus I sebesar 69,49 dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 57,14%. Perolehan nilai rata-rata ini 

meningkat pada siklus II menjadi 77,11 dengan persentase ketuntasan klasikal 

sebesar 69,23%, dan pada siklus III nilai rata-rata hasil belajar meningkat 

menjadi 81,67 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 90%. Pada ranah 

afektif, skor rata-rata pada siklus I sebesar 18,4 dengan kategori baik, kemudian 

meningkat pada siklus II menjadi 21,9 dengan kategori sangat baik dan pada 

siklus III mendapat skor rata-rata 24,03 dengan kategori sangat baik.  

5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model Learning Cycle dengan media video pada siswa kelas IVC SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang, maka peneliti dapat memberikan saran antara lain: 

1. Bagi Guru 

Guru hendaknya harus menguasai delapan keterampilan dasar mengajar 

dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar.Guru 

dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya selalu berupaya menggunakan 
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model-model pembelajaran yang inovatif termasuk didalamnya adalah model 

Learning Cycle dan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi termasuk 

didalmnya adalah media video. 

2. Bagi Siswa 

Siswa harus selalu giat belajar dengan sungguh-sungguh, agar hasil belajar 

yang telah diperoleh dalam pembelajaran IPS melalui Model Learning Cycle 

dengan media video dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

3. Bagi Sekolah 

Penerapan Learning Cycledengan media video ini diharapkan dapat 

memberikan motivasi bagi sekolah untuk terus berinovasi demi kemajuan sekolah 

dan prestasi di bidang akademik. Memperhatikan dan mendukung kreativitas guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran agar tercipta suasana sekolah yang kreatif dan 

inovatif, efektif dan efisien. Penerapkan model Learning Cycledengan media 

video diharapkan mampu memberikan sumbangan yang positif serta mendorong 

sekolah untuk selalu melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pembelajaran 

guna meningkatkanmutu dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan 

sekolah dapat menyediakan dan melengkapi sarana-prasarana yang mendukung 

kegiatan pembelajaran inovatif berbasis teknologi komputer misalnya penerapan 

model Learning Cycle dengan media video dalam pembelajaran dikelas. 

4. Bagi UPTD 

Sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan bahwa model Learning 

Cycle dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

Keterampilan 

Dasar 

Mengajar 

Model Learning Cycle 

dengan media video  

Indikator keterampilan guru 

dalam model Learning Cycle 

dengan media video 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

4. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

5. Keterampilan 

menjelaskan 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

7. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

8. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

1. Guru mempersiapkan 

video sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

2. Guru menayangkan 

video yang sesuai 

dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. 

    (Pembangkitan minat) 

3. Siswa mengamati video 

pembelajaran yang 

sudah dipilih dan dibuat 

guru berdasarkan  

tujuan pembelajaran 

serta mencatat hal-hal 

penting dalam video. 

    (Pembangkitan minat) 

4. Guru melakukan 

kegiatan tanya-jawab 

berkaitan dengan video 

dan sesuai pengalaman 

kehidupan siswa sehari-

hari  

     (Pembangkitan minat) 

5.  Membentuk kelompok 

kecil antara 2-4 siswa. 

6. Guru 

memberikankesempata

n kepada siswa untuk 

berdiskusi membahas 

suatu konsep/masalah 

dalam kelompok kecil 

secara mandiri sesuai 

dengan pemahaman 

awal siswa. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimat sendiri 

(Penjelasan) 

8. Guru memberikan 

klarifikasi tentang 

konsep yang 

1. Mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

(keterampilan 

membukapelajaran). 

2. Memutarkan video yang 

sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran  

(keterampilan menggunakan 

variasi pembelajaran dan 

keterampilan memberi 

penguatan). 

3. Melakukan kegiatan tanya 

jawab untuk menarik minat 

dan keingintahuan siswa 

(keterampilan bertanya). 

4. Membentuk kelompok 

(keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan 

menggunakan variasi). 

5. Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil ). 

6. Membantu dan mendorong 

siswa untuk menjelaskan 

konsep yang dibahas dengan 

kalimatnya sendiri 

(keterampilan memberikan 

penguatan). 

7. Memberikan klarifikasi 

tentang konsep yang 

sebenarnya (keterampilan 

menjelaskan). 

8. Memberikan penguatan dan 

motivasi kepada siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 

yang telah dipelajari dalam 

situasi berbeda atau baru 

(keterampilan memberikan 
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sebenarnya. 

(Penjelasan) 

9. Melalui diskusi kelas, 

siswa membahas 

konsep tersebut dalam 

kondisi dan situasi 

berbeda atau  baru. 

(Elaborasi) 

10. Guru bersama 

siswa melakukan 

evaluasi dan mencari 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

(Evaluasi) 

penguatan). 

9. Menyimpulkan hasil belajar 

(keterampilan menutup 

pelajaran). 

10. Melakukan evaluasi dan 

tindak lanjut (keterampilan 

menutup pelajaran). 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas Siswa 

Model  

Learning Cycle dengan 

Media Video 

Indikator aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan 

Model Learning Cycle dengan 

Media Video 

1. Visual activities 

(aktivitas visual), 

misalnya:membaca

,memperhatikanga

mbar, demonstrasi, 

percobaan, 

pekerjaan orang 

lain. 

2. Oral activities 

(aktivitas lisan), 

misalnya:menyata

kan, merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3. Listening activities 

(aktivitas 

mendengarkan) 

misalnya: 

mendengarkan 

uraian, menyimak 

percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato.  

4. Writing activities 

(aktivitas menulis) 

misalnya: menulis, 

mencatat, cerita, 

karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities 

(aktivitas 

menggambar) 

misalnya: 

menggambar, 

membuat gradik, 

1. Guru mempersiapkan 

video sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

2. Guru menayangkan 

video yang sesuai 

dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. 

(Pembangkitan 

minat) 

3. Siswa mengamati 

video pembelajaran 

yang sudah dipilih 

dan dibuat guru 

berdasarkan  tujuan 

pembelajaran serta 

mencatat hal-hal 

penting dalam video. 

(Pembangkitan 

minat, 

mengumpulkan 

informasi) 

4. Guru melakukan 

kegiatan tanya-jawab 

berkaitan dengan 

video dan sesuai 

pengalaman 

kehidupan siswa 

sehari-hari  

(Pembangkitan 

minat, menanya) 

5.  Membentuk 

kelompok kecil 

antara 2-4 siswa. 

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

berdiskusi 

membahas suatu 

konsep/masalah 

dalam kelompok 

1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran. (emotional 

activities) 

2. Memperhatikan dan 

mangamati video yang 

ditampilkan guru. (visual 

activities,listening activities, 

writing activities) 

3. Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. (listening 

activities, oral activities, 

mental activities) 

4. Berdiskusi membahas suatu 

masalah dalam kelompok 

kecil secara mandiri. (oral 

activities, visual activities, 

listening activites, writing 

activities, drawing activities, 

mental activities, emotional 

activities) 

5. Menjelaskan konsep dengan 

kalimat sendiri. (visual 

activities, oral activites, 

writing activities, drawing 

activities, mental activities) 

6. Mendengarkan dan 

memperhatikan klarifikasi 

guru tentang konsep yang 

sebenarnya (listening 

activities, writing activities) 

7. Menerapkan  konsep dalam 

kondisi dan situasi berbeda 

atau baru. (writing activities, 

mental activities, motor 

activities) 

8. Menyimpulkan materi 

pembelajaran. (writing 

activities, mental activities, 

motor activities) 
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peta, diagram. 

6. Motor activities 

(aktivitas metrik) 

misalnya: 

melakukan 

percobaan, 

membuat 

konstruksi model, 

mereparasi, 

bermain, 

berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities 

(aktivitas mental) 

misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisa, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

8. Emotional 

activities (aktivitas 

emosional) 

misalnya: menaruh 

minat, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

 

kecil secara mandiri 

sesuai dengan 

pemahaman awal 

siswa. 

(Eksplorasi, 

mengasosiasikan) 

7. Siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimat sendiri 

(Penjelasan) 

8. Guru memberikan 

klarifikasi tentang 

konsep yang 

sebenarnya. 

(Penjelasan, 

mengkomunikasika

n) 

9. Melalui diskusi 

kelas, siswa 

membahas konsep 

tersebut dalam 

kondisi dan situasi 

berbeda atau  baru. 

(Elaborasi, 

mengasosiasikan) 

10. Guru bersama 

siswa melakukan 

evaluasi dan 

mencari kesimpulan 

hasil pembelajaran. 

(Evaluasi) 

9. Melakukan evaluasi bersama. 

(writing activities, mental 

activities, motor activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul:PENERAPANMODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPSDI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

NO VARIABEL INDIKATOR SUMBER 

DATA 

ALAT/ 

INSTRUMEN 

1. Keterampilan 

guru dalam  

pembelajaran 

IPS 

menggunakan 

modelLearning 

Cycle dengan 

media video. 

1. Mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran  

(keterampilan 

membuka pelajaran). 

2. Memutarkan video 

yang sesuai dengan 

materi dan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan memberi 

penguatan). 

3. Melakukan kegiatan 

tanya jawab untuk 

menarik minat dan 

keingintahuan siswa 

(keterampilan 

bertanya). 

4. Membentuk kelompok 

(keterampilan 

mengelola kelas, 

keterampilan 

menggunakan variasi). 

5. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil). 

6. Membantu dan 

mendorong siswa 

untuk menjelaskan 

konsep yang dibahas 

1. Guru 

 

1. Lembar 

Observasi 

keterampilan 

guru 

2. Catatan 

Lapangan 
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dengan kalimatnya 

sendiri (keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

7. Memberikan 

klarifikasi tentang 

konsep yang 

sebenarnya 

(keterampilan 

menjelaskan) 

8. Memberikan 

penguatan dan 

motivasi kepada siswa 

untuk mengaplikasi-

kan konsep yang telah 

dipelajari dalam situasi 

berbeda atau baru 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan). 

9. Menyimpulkan hasil 

belajar 

 (keterampilan menutup 

pelajaran). 

10. Melakukan evaluasi 

dan tindak lanjut 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam  

pembelajaran 

IPS 

menggunakan 

modelLearning 

Cycle dengan 

media video. 

1. Mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

(emotional activities) 

2. Memperhatikan video 

yang ditampilkan 

guru(visual 

activities,listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities) 

3. Menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru 

(listening activities, 

oral activities,mental 

activities) 

4. Berdiskusi membahas 

suatu masalah dalam 

1. Siswa  

 

1. Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

2. Catatan 

lapangan 
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kelompok kecil secara 

mandiri (oral 

activities, visual 

activieties, listening 

activites, writing 

activities, drawing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

5. Menjelaskan konsep 

dengan kalimat 

sendiri(oral activites, 

writing activities, 

drawing activities, 

mental activities) 

6. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

klarifikasi guru 

tentang konsep yang 

sebenarnya (listening 

activities, writing 

activities) 

7. Menerapkan  konsep 

dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau 

baru (writing 

activities, mental 

activities, motor 

activities) 

8. Menyimpulkan materi 

pembelajaran (writing 

activities, mental 

activities, motor 

activities) 

9. Melakukan evaluasi 

bersama (writing 

activities, mental 

activities, motor 

activities) 

3. Hasil Belajar 

Siswa dalam 

pembelajaran 

IPS 

menggunakan 

modelLearning 

Cycle dengan 

1. Menjelaskan 

perkembangan teknologi 

produksi. 

2. Menyebutkan macam-

macam teknologi 

produksi. 

3. Mengemukakan 

1. Siswa  

2. Hasil 

evaluasi 

 

1. Lembar  soal 

tertulis 

2. Lembar  

kerja siswa 
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media video. kelebihan teknologi 

produksi tradisional dan 

modern. 

4. Mengemukakan 

kekurangan teknologi 

produksi tradisional dan 

modern. 

5. Menjelaskan 

perkembangan teknologi 

komunikasi. 

6. Menyebutkan macam-

macam teknologi 

komunikasi. 

7. Menjelaskan kegunaan 

teknologi komunikasi. 

8. Mengemukakan 

kelebihan teknologi 

komunikasi tradisional 

dan modern. 

9. Mengemukakan 

kekurangan teknologi 

komunikasi tradisional 

dan modern. 

10.  Menjelaskan 

perkembangan teknologi 

transportasi. 

11. Menyebutkan macam-

macam teknologi 

transportasi. 

12. Membuat contoh 

kelebihan teknologi 

transportasi tradisional 

dan modern. 

13. Membuat contoh 

kekurangan teknologi 

transportasi tradisional 

dan modern 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPSDI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

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

Sekolah   : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVC/2 (Dua) 

Mapel   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

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

Nama Guru  : .......................................................... 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

Observasi ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang tampak sesuai dengan 

indikator Observasi. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika tidak ada deskriptor tampak 

skor 2, jika satu deskriptor tampak 

skor 3, jika dua deskriptor tampak 

skor 4, jika tiga deskriptor tampak 

skor 5, jika empat deskriptor tampak 

(Usman, 2013: 129) 

No Indikator Deskriptor 
Tampak 

() 

Skor  

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran.  

a. Mengkondisikan kelas dengan baik   

b. Mempersiapkan sumber dan media 

belajar  

 

c. Memberikan motivasi kepada siswa 

dengan baik 

 

d. Memberikan apersepsi dengan jelas  

 

2.  Memutarkan video 

yang sesuai dengan 

materi dan  tujuan 

 

a. Menggunakan ilustrasi yang mudah 

dipahami 
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pembelajaran.  b. Isi video menarik perhatian siswa  

c. Isi video menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa 

 

d. Isi video sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

 

 

3. Melakukan 

kegiatan tanya-

jawab untuk 

menarik minat dan 

keingintahuan 

siswa.  

 

a. Pertanyaan disampaikan secara jelas 

dan mudah dimengerti siswa. 

  

b. Pertanyaan sesuai dengan materi 

yang dipelajari. 

 

c. Memberikan pertanyaan yang dapat 

meningkatkan interaksi siswa. 

 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 

siswa  

 

 

4. Membentuk 

kelompok.  

 

a. Membentuk kelompok secara 

heterogen. 

  

b. Mengarahkan siswa untuk duduk 

sesuai dengan kelompoknya 

 

c. Menciptakan suasana kelas yang 

kondusif 

 

d. Menyampaikan tugas kelompok 

dengan jelas. 

 

 

5. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok.  

a. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan kelompoknya. 

  

b. Memusatkan perhatian siswa pada 

topik yang dibahas. 

 

c. Berkeliling membantu siswa yang  

belum memahami materi dengan 

jelas. 

 

 

d. Menciptakan suasana diskusi 

kondusif. 

 

6.  Membantu dan 

mendorong siswa 

untuk menjelaskan 

konsep yang 

dibahas dengan 

kalimatnya sendiri.  

a. Memberikan arahan kepada siswa 

siswa dalam menulis hasil diskusi 

dengan kalimatnya sendiri. 

  

b. Memotivasi siswa berani 

berpendapat 

 

c. Memotivasi siswa lain yang belum 

berpendapat. 

 

d. Memberikan penguatan/ reward  

7.  Memberikan a. Menjelaskan konsep dengan jelas   
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klarifikasi tentang 

konsep yang 

sebenarnya.  

b. Membenarkan persepsi siswa yang 

kurang tepat 

 

c. Melibatkan siswa dalam 

menjelaskan materi 

 

d. Menggunakan contoh-contoh dalam 

menjelaskan materi 

 

8. Memberikan 

penguatan dan 

motivasi kepada 

siswa untuk 

mengaplikasi 

konsep yang telah 

dipelajari dalam 

situasi berbeda atau 

yang baru.  

a. Memberi contoh aplikasi konsep 

yang telah dipelajari dalam situasi 

baru. 

  

b. Penyampaian masalah jelas. 

 

 

c. Masalah sesuai dengan materi yang 

dibahas. 

 

d. Masalah yang diaplikasikan sesuai 

dengan kehidupan siswa 

 

9. Menyimpulkan 

hasil belajar.  

a. Mengulas kembali materi yang 

telah dibahas. 

  

b. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya. 

 

c. Memotivasi siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 

 

d. Menyimpulkan materi  yang telah 

dipelajari. 

 

10. Melakukan 

evaluasi dan tindak 

lanjut  

a. Membimbing siswa mengerjakan 

evaluasi dengan baik 

  

b. Mengawasi siswa mengerjakan 

evaluasi. 

 

c. Mengkondisikan siswa agar tenang 

dalam mengerjakan evaluasi 

 

d. Memberi tindak lanjut berupa tugas  

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Keterangan Penilaian: 

Skor Maksimal = 50 

Skor Minimal = 10 



282 

 

 

 

 

                    
                            

                    
 

 

                            
     

 
 

                    
  

 
 

                       

(Widoyoko, 2014: 110) 

 

Keterangan: 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Kriteria Skor Kategori 

>40s/d 50 Sangat Baik (A) 

>30s/d 40 Baik (B) 

> 20 s/d 30 Cukup (C) 

10 s/d 20 Kurang (D) 

 

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

      Observer, 

           

  

 

…………………….…………. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

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

 

Sekolah   : SDN Karangayu  02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVC/2 (Dua) 

Mapel   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

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

Nama Guru  : .......................................................... 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

Observasi ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang tampak sesuai dengan 

indikator Observasi. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika tidak ada deskriptor tampak 

skor 2, jika satu deskriptor tampak 

skor 3, jika dua deskriptor tampak 

skor 4, jika tiga deskriptor tampak 

skor 5, jika empat deskriptor tampak 

(Usman, 2013: 129) 

No Indikator Deskriptor 
Tampak 

() 

Skor  

1. Mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

proses 

pembelajaran.  

a. Berdoa sebelum belajar.   

b. Menempati tempat 

duduk masing-masing. 

 

c. Menyiapkan alat 

belajar. 

 

d. Memperhatikan guru.  

LAMPIRAN 5 
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2. Memperhatikan 

video yang 

ditampilkan guru.  

a. Siswa tenang saat 

memperhatikan video. 

  

b. Pandangan siswa tertuju 

pada video. 

 

c. Mencatat hal-hal 

penting dalam video. 

 

d. Antusias 

memperhatikan video. 

 

3. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

a. Menjawab pertanyaan 

dengan benar. 

  

b. Memikirkan jawaban 

sendiri tanpa bantuan 

dan kerjasama dengan 

siswa lain 

 

c. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami. 

 

d. Suara dapat didengar 

seluruh isi kelas. 

 

4.  Berdiskusi 

membahas suatu 

masalah dalam 

kelompok kecil 

secara mandiri. 

a. Berkelompok tanpa 

memilih teman. 

  

b. Aktif mengutarakan 

pendapat dalam diskusi. 

 

 

c. Menghargai pendapat 

yang diucapkan anggota 

kelompok 

 

d. Bertanya ketika 

kesulitan memahami 

materi yang 

didiskusikan. 

 

5. Menjelaskan konsep 

dengan kalimat 

sendiri.  

a. Menyampaikan konsep 

dengan jelas 

  

b. Menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami. 

 

c. Menerima tanggapan 

teman terhadap konsep 

yang disampaikan 

 

d. Bersikap tenang saat 

menjelaskan konsep 

 

6. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

klarifikasi guru 

a. Mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

baik 
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tentang konsep yang 

sebenarnya 

b. Bersikap tenang saat 

guru menjelaskan 

materi 

  

c. Mencatat hal-hal 

penting dari penjelasan 

guru 

 

d. Dapat mengungkapkan 

kembali penjelasan dari 

guru 

 

7. Menerapkan  konsep 

dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau 

baru. 

a. Menanggapi pertanyaan 

guru dengan cermat 

  

b. Bertanya kepada guru.  

c. Mengemukakan 

penerapan konsep 

sesuai dengan 

pengalaman siswa. 

 

d. Mencatat konsep baru.  

8. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran. 

a. Mengingat kembali 

materi yang baru 

dipelajari. 

  

b. Bertanya jika ada 

materi yang belum 

dipahami. 

 

c. Ikut membuat 

kesimpulan sesuai 

dengan materi 

 

d. Mencatat kesimpulan 

pembelajaran 

 

 

9. Melakukan evaluasi 

bersama. 

a. Mengerjakan soal 

evaluasi secara mandiri 

  

b. Mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang 

 

c. Menyelesaikan soal 

tepat waktu. 

 

d. Tidak mengganggu 

siswa lain. 

 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Keterangan Penilaian: 

Skor maksimal = 45 
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Skor Minimal = 9 

 

                    
                            

                    
 

 

(Widoyoko, 2014: 110) 

 

                            
    

 
 

                    
  

 
 

                      

 

Keterangan: 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Kriteria Penilaian Kategori 

 > 36s/d45 Sangat Baik (A) 

 > 27 s/d 36 Baik (B) 

> 18 s/d 27 Cukup (C) 

9 s/d 18 Kurang (D) 

 

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

      Observer, 

           

  

 

…………………….…………. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

Siklus......... 

  

Sekolah   : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVC/2 (Dua) 

Mapel   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

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

Pukul   : ……………………… 

Subjek   : Guru, siswa dan proses pembelajaran (KBM) 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran dengan model Learning Cycle dengan media 

video! 

Catatan : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Semarang,………………2015 

     Observer, 

 

LAMPIRAN 6 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN IPS  

KELAS IVC SDN KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS 1 

 

 

Terdiri dari: 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Materi Ajar 

4. Media Pembelajaran 

5. Lembar Kerja Siswa 

6. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

7. Soal Evaluasi 

8. Kunci Jawaban 

9. Pedoman Penilaian  

10. Sintak Pembelajaran 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 

LAMPIRAN 7 
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SILABUS 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IVC/ 2 

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

dan provinsi.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Media 

Pembelajaran 
Penialaian 

Alokasi 

Wkatu 
Sumber Belajar 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknolpgi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan-

nya. 

2.3.1 Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi produksi 

2.3.2 Menyebutkan 

macam-macam 

teknologi produksi. 

2.3.3 Mengemuka-

kan kelebihan  

teknologi produksi 

tradisional dan 

modern. 

2.3.4 Mengemuka-

kan kekurangan 

teknologi produksi 

tradisional dan 

modern 

1. Guru mempersiapkan 

video yang akan 

ditayangkan sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Guru menayangkan 

video yang sesuai 

dengan materi dan 

tujuan pembelajaran.. 

(Pembangkitan minat) 

3. Siswa mengamati 

video dan mencatat 

hal-hal penting dalam 

video. (Pembangkitan 

minat, mengumpulkan 

informasi) 

Perkemba-

ngan 

teknologi 

produksi 

(tradisional 

dan 

modern) 

Video 

perkemba-

ngan 

teknologi 

produksi. 

a. Teknik 

Penilaian 

1) Tes 

2) Nontes 

b. Prosedur 

Penilaian 

1) Tes 

awal    : Tanya jawab 

2) Tes 

dalam 

pembela

jaran : Lembar Kerja Siswa 

3) Tes 

akhir    : evaluasi tertulis 

c. Jenis 

Penilaian 

3x 35 

menit 

1. BSNP. 2006. 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional 

Nomor 22 

Tahun 2006 

Tentang 

Standar Isi 

untuk Satuan 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

Jakarta: BSNP. 

2. Depdiknas. 

2007. 



290 

 

 

 

 4. Guru melakukan 

kegiatan tanya-jawab 

berkaitan dengan video 

dan sesuai pengalaman 

kehidupan sehari-hari. 

(Pembangkitan minat, 

menanya) 

5. Membentuk kelompok 

kecil antara 2-4 siswa  

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk berdiskusi 

membahas suatu 

masalah dalam 

kelompok kecil secara 

mandiri sesuai dengan 

pengalaman siswa.  

 (Eksplorasi, 

mengasosiasikan) 

7. Siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimat sendiri. 

(Penjelasan) 

8. Guru memberikan 

klarifikasi tentang 

konsep yang 

sebenarnya. 

(Penjelasan, 

1) Tes 

tertulis 

2) Tes 

unjuk 

kerja 

d. Bentuk 

Penilaian 

1) Tes : pilihan ganda dan isian 

2) Nontes : lembar pengamatan aktivitas siswa  

 : observasi aktivitas siswa 

 

 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional 

Nomor 41 

Tahun 2007 

Tentang 

Standar Proses 

untuk Satuan 

Pendidikan 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

3. Hisnu, P. 

Tantya dan 

Winardi. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

4. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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mengkomunikasi- 

kan) 

9. Melalui diskusi kelas, 

siswa membahas 

konsep tersebut dalam 

kondisi dan situasi 

berbeda atau baru. 

(Elaborasi, 

mengasosiasikan) 

10. Guru bersama siswa 

melakukan evaluasi 

dan mencari 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

(Evaluasi) 

4. Sadiman, I.S 

dan Shendy 

Amalia. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

5. Wena, Made. 

2011. Strategi 

Pembelajaran 

Inovatif 

Kontemporer 

Suatu Tinjauan 

Konseptual 

Operasional. 

Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 1 

 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV C / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

I.  Standart 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 Menyebutkan macam-macam teknologi produksi. 

2.3.3 Mengemukakan  kelebihan teknologi produksi tradisional dan modern. 

2.3.4 Mengemukakan kekurangan teknologi produksi tradisional dan 

modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati video perkembangan teknologi produksi, siswa dapat 

menjelaskan perkembangan teknologi produksi dengan benar. 

2. Melalui pengamatan video perkembangan teknologi produksi, siswa dapat 

menyebutkan macam-macam teknologi produksi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan diskusi dengan teman, siswa dapat mengemukakan 

kelebihan teknologi produksi tradisionaldan modern dengan baik. 

4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengemukakan 

kekurangan teknologi produksi tradisional dan modern dengan baik. 
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V. Nilai Karakter yang Akan Dicapai 

Toleransi, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja sama. 

VI. Materi Ajar 

Perkembangan teknologi produksi tradisional dan modern (Buku Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4 karya Tantya Hisnu P. dan 

Winardihalaman 171 dan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 

IV karya I.S. Sadiman dan Shendy Amalia halaman 101). 

VII. Metode  dan Strategi pembelajaran 

Metode   : Tanya jawab, diskusi, ceramah, penugasan 

Strategi Pembelajaran :  

1) Model Pembelajaran  : Learning Cycle(pembangkitan minat, eksplorasi, 

penjelasan, elaborasi, evaluasi) 

2) Media Pembelajaran   : Video  

3) Pendekatan     :Saintifik/ ilmiah (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

berupa video perkembangan teknologi produksi. 

2. Salam. 

3. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

4. Presensi kehadiran siswa. 

5. Guru mengondisikan kelas dan memastikan kondisi fisik dan psikis 

siswa siap menerima pelajaran. 

b. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru bertanya kepada siswa, “Pernahkah kalian pergi kesawah? Apa 

yang petani gunakan untuk membajak sawah? Bagaimana cara petani 

menanam padi? Alat apa yang digunakan petani dalam memanen 

padi?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu: 

1) menjelaskan perkembangan teknologi produksi. 
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2) menyebutkan macam-macam teknologi produksi. 

3) mengemukakan kelebihan teknologi produksi tradisional dan 

modern. 

4) mengemukakan kekurangan teknologi produksi tradisional dan 

modern. 

c. Kegiatan Inti (70 menit) 

1. Siswa mengamati video tentang perkembangan teknologi produksi 

untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dalam mengikuti 

pembelajaran dan mencatat hal-hal penting dari video yang 

ditayangkan. (pembangkitan minat, mengamati, mengumpulkan 

informasi) 

2. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video perkembangan 

teknologi produksi yang baru saja ditayangkan dan sesuai 

pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (pembangkitan minat, 

menanya) 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai dengan 

pengalaman kehidupan sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

4. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa (eksplorasi) 

5. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

(eksplorasi) 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi membahas suatu 

masalah dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan 

pemahaman awal siswa. (eksplorasi,mengasosiasikan) 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. (eksplorasi, 

mengkomunikasikan) 

8. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri(penjelasan, 

mengkomunikasikan) 

9. Setiap kelompok melaporkan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. (penjelasan,mengkomunikasikan) 

10. Guru memberikan klarifikasi tentang jawaban siswa dan menjelaskan 

secara singkat materi perkembangan teknologi produksi. (penjelasan) 
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11. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk mengulangi 

penjelasan seputar materi yang telah disampaikan (penjelasan) 

12. Guru mengajukan masalah baru kepada siswa yaitu tentang 

kelebihan dan kelemahan teknologi produksi tradisional dan modern. 

(eksplorasi) 

13. Siswa melakukan diskusi kembali mengenai kelebihan dan 

kekurangan teknologi produksi tradisonal dan modern kemudian 

menyampaikan pendapatnya. (elaborasi, mengasosiasikan) 

14. Guru memberikan penguatan dan mereview mengenai hasil diskusi 

yang telah dibahas bersama-sama. (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan reward/ penghargaan kepada siswa yang aktif 

selama proses pembelajaran. 

16. Guru memberi siswa kesempatan bertanya mengenai materi bahasan 

yang belum dipahami (menanya) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi perkembangan teknologi 

produksi. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (evaluasi) 

3. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

4. Guru memberi tindak lanjut berupa tugas kelompok kepada siswa 

untuk mencari gambar alat-alat teknologi produksi. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

IX. Media dan Sumber Belajar 

a. Media  

a) Video perkembangan teknologi produksi 

b. Sumber Belajar  

a) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4 karya Tantya 

Hisnu P. dan Winardi. 
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b) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas IV karya I.S. 

Sadiman dan Shendy Amalia. 

c) BukuStrategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional karya Made Wena. 

d) Buku Media Pembelajaran karya Yudhi Munadi. 

e) Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah (BSNP). 

f) Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas). 

g) Internet  

X. Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

1) Tes   : Soal 

2) Nontes   : Lembar pengamatan 

b. Prosedur Penilaian 

1) Tes awal    : Tanya jawab 

2) Tes dalam pembelajaran : Lembar Kerja Siswa 

3) Tes akhir    : evaluasi tertulis 

c. Jenis Penilaian 

1) Tes tertulis 

2) Tes unjuk kerja 

d. Bentuk Penilaian 

1) Obyektif : pilihan ganda dan jawaban singkat  
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MATERI AJAR 

Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar 

2.3Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI 

Teknologi ada hubungannya dengan kata “teknik”. Kata teknik artinya 

cara atau metode. Teknologi berarti keseluruhan sarana atau alat yang digunakan 

manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan manusia. 

Teknologi juga dapat berarti kemampuan yang berlandaskan pengetahuan. Jadi 

teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang berlandaskan 

pengetahuan atau peralatan dan cara yang digunakan untuk membuat suatu 

barang.Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan. Contohnya, pekerjaan cepat selesai dan hasil yang 

meningkat. 

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat barang-

barang yang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi 

produksi mengalami perkembangan. Perkembangannya selalu ke arah kemajuan. 

Perkembangan teknologi di bidang produksi sangat membantu manusia untuk 

dapat mempermudah pekerjaan dan mempercepat waktu pengerjaan. Teknologi 

produksi pada masa kini jauh lebih baik dan berkembang sangat pesat. Apabila 

dibandingkan dengan teknologi masa lalu. Teknologi produksi tradisional bersifat 

sederhana. Hasilnya pun sangat terbatas. Teknologi produksi modern bersifat 

modern. Selain itu, banyak memberi kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah 

hasil produksi yang melimpah. Jadi teknologi produksi ada dua macam yaitu 

teknologi produksi tradisional atau sederhana yang masih menggunakan alat 

sederhana. Teknologi ini digunakan orang-orang pada zaman dulu dan belum 

menggunakan mesin. Sedangkan teknologi produksi modern yaitu teknologi 

produksi yang sudah menggunakan mesin. 
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Sumber daya alam perlu diolah sebelum dinikmati. Pengolahannya 

menggunakan teknologi. Salah satunya teknologi produksi. Teknologi produksi 

dalam pemanfaatannya menggunakan alat. Adanya teknologi produksi kebutuhan 

hidup dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup itu, seperti pangan, sandang, dan 

sebagainya. Berikut akan dibahas mengenai teknologi produksi. Di antaranya 

teknologi produksi pangan, sandang dan bahan bangunan. 

1. Teknologi Pangan (Makanan dan Obat-Obatan) 

Teknologi produksi pangan membantu pemenuhan kebutuhan pangan. 

Kebutuhan pangan berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian pada masa lalu 

masih tradisional. Contohnya mengolah tanah menggunakan bajak yang ditarik 

kerbau dan sapi. Pada masa sekarang, petani sudah menggunakan mesin traktor 

untuk membajak sawah sehingga pekerjaan yang dikerjakan lebih ringan, mudah 

dan cepat. Selain itu 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. Dapat dilihat pada alur 

perkembangan alat produksi berikut ini. Selain itu teknologi yang digunakan 

mempengaruhi hasil kerja atau hasil produksi. Keuntungan atau kelebihan orang 

menggunakan teknologi modern adalah hasilnya lebih banyak, kerjanya lebih 

cepat,bentuk dan mutunya sama, dan waktunya lebih cepat. Sedangkan teknologi 

sederhana mempunyai kelebihan ramah lingkungan, biaya yang dikeluarkan 

murah dan perawatannya tidak sulit. 

Selain keuntungan dan kelebihan, teknologi juga mempunyai kekurangan. 

Teknologi sederhana mempunyai kekurangan antara lain adalah kerjanya lambat, 

hasil produksi sangat terbatas dan hasil yang didapatkan sedikit, membutuhkan 

waktu lama. Sedangkan teknologi produksi modern mempunyai kekurangan 
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diantaranya dapat menimbulkan polusi, perawatannya lebih sulit dan 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  

Dibawah ini merupakan contoh alat produksi pangan (makanan) 

tradisional dan modern: 

 a)  Masa Lalu/ Tradisional : 

-  Kerbau untuk membajak sawah 

 

-  Lesung dan alu untuk menumbuk padi dan obat-obatan 

 

b)  Masa Kini/ Modern : 

- Mesin traktor   
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- Mesin penggiling padi 

 

Perkembangan alat produksi 

 

 

 

 

 

 Selain makanan, teknologi produksi obat-obatan juga mengalami 

perkembangan. Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk obat-obatan dari 

bahan alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari bahan alami tetapi 

pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin. Dengan mesin proses 

pembuatan obat lebih cepat dan higienis.  

 

Orang pada zaman dahulu membuat obat-obatan sendiri 
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Mesin pembuat obat-obatan 

2. 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, 

yaitu dibuat sendiri. Caranya dengan menenun. Menggunakan alat tenun yang 

terbuat dari kayu. Pada cara ini hasil yang diperoleh sedikit. Untuk bahan 

pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun tanaman. 

Mereka meraciknya secara sederhana. Tentu saja pekerjaan ini memerlukan 

tenaga yang cukup besar dan waktu yang lama. Produk yang dihasilkannya pun 

tidak banyak. 

Kebutuhan sandang pada masa kini lebih modern. Ini karena banyak 

menggunakan alat-alat berteknologi modern.Masyarakat masa kini sudah dapat 

memenuhi kebutuhan sandangnya dengan mudah. Alat-alat yang berteknologi 

modern sudah banyakditemukan. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat 

menghasilkan kain dalam jumlah besar dan kualitas yang tinggi.Bahan baku 

pembuatan kain pun juga lebih  bervariasi, misalnya kapas, bulubiri-biri serta 

bahan sintetis (buatan).Pada masa kini kebutuhan sandang tidak dilakukan sendiri. 

Akan tetapi, dikerjakan oleh pabrik. Kita langsung dapat membelinya. Adapun 

contoh alat produksi pakaian masa lalu atau tradisional dan masa kini atau modern 

adalah sebagai berikut: 

a) Masa Lalu/ tradisional: 

– Alat tenun tangan 
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– Jahitan tangan 

 

b) b) Masa Kini/ modern : 

– Pabrik tekstil 

 

3. Produksi bahan bangunan 

Manusia memerlukan bahan bangunan untuk membuat rumah sebagai 

tempat tingal mereka. Begitupun dengan segala perlengkapannya seperti meja, 

kursi, lemari, tempat tidur dan segala keperluan yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Masyarakat pada 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 
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dan menggunakan tenaga manusia lebih besar. Adapun contoh alat produksi 

bangunan masa lalu dan masa kini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Masa Lalu : 

 

   Gergaji biasa  Serutan Kayu          Kampak 

b) Masa Kini : 

 

 

Mesin Serutan  Mesin Pemotong kayu 

 

  Gergaji Mesin 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Video Perkembangan Teknologi Produksi 

Spesifikasi video adalah video ini berisi tentang macam-macam teknologi 

produksi seperti teknologi produksi makanan dan teknologi produksi sandang. 

Selain itu juga perkembangan teknologi produksi dari tradisional sampai ke 

modern, seperti contoh pada teknologi produksi makanan petani membajak sawah 

dengan menggunakan kerbau, kemudian setelah berkebangnya teknologi petani 

membajak sawah dengan traktorl, selain itu pada saat menanam padi petani 

menggunakan tenaga manusia (tradisional) dan setelah berkembanganya teknologi 

menanam padi sudah dilakukan oleh tenaga mesin yang canggih. Durasi tayangan 

video adalah 03.31 menit. Inilah contoh potongan gambar video. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Nama Anggota Kelompok: 

1. _____________________       3.  _____________________ 

2. _____________________       4.  _____________________ 

Petunjuk :  

1. Tulis nama anggota kelompok pada kolom yang telah disediakan! 

2. Setelah mengamati video yang ditampilkan guru, kerjakan tugas dibawah ini 

dengan cara berdiskusi! 

3. Tulis jawaban pada lembar jawab yang telah tersedia! 

4. Sampaikan hasil diskusi pada teman berdasarkan instruksi guru! 

Soal :  

1. Isilah kolom berikut ini dengan teknologi produksi tradisional dan teknologi 

produksi modern! 

No Teknologi produksi tradisional Teknologi produksi modern 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

2. Berdasarkan teknologi produksi tradisional dan modern yang telah kalian tulis 

pada soal nomor 1, tulislah kelebihan dan kekurangan dari teknologi produksi 

tradisional dan teknologi produksi modern! 

No. 
Teknologi produksi tradisional Teknologi produksi modern 

Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelkurangan 

1.     

2.     

3.     

4.     
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : IVC / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit  

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan 

provinsi.  

Kompetensi Dasar Indikator 

Ranah/ Domain Nomor 

Soal dan 

Bentuk 

Soal 

Butir 

Soal 

Tingkat 

Kesuli-

tan C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 
 

2.3.1 Menjelas- 

kan 

perkembangan 

teknologi 

produksi 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

   3,5,6,7 

(Pilihan 

Ganda) 

 

3 

(Jawaban 

Singkat ) 

 

 

 

5 

 

 

 

Sedang 

2.3.2   Menyebut- 

kan macam-

macam teknologi 

produksi 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

   1,2,4 

(Pilihan 

Ganda) 

 

1,2 

(Jawaban 

Singkat) 

 

5 

i. s

o

a

l 

 

 

 

Mudah 

2.3.3 Mengemu-

kakan kelebihan 

teknologi 

produksi 

tradisional dan 

modern 

2.3.4 Mengemu-

kakan kekurangan 

teknologi 

produksi 

tradisional dan 

modern. 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

   8,9,10 

(Pilihan 

Ganda) 

 

4,5 

(Jawaban 

Singkat) 

 

 

5  

 

 

Sulit 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan … 

a. traktor     c. sapi 

b. kerbau     d. bajak 

2. Berikut ini yang termasuk teknologi produksi tradisional adalah … 

a. membajak dengan traktor   c. memberi pupuk dengan tangan 

b. mesin penggiling padi   d.memotong kayu dengan gergaji mesin 

3. Pak Kadir adalah seorang petani, ia menggunakan mesin perontok padi untuk 

merontokkan padi miliknya. Mesin perontok padi merupakan teknologi … 

a. produksi modern   c. produksi tradisional 

b. industri     d. transportasi 

4. Cara tradisional untuk mengolah padi menjadi beras dilakukan dengan cara … 

a. mencuci     c. menjemur 

b. membakar    d. menumbuk 

5. Bahan baku pembuatan kertas adalah … 

a. karet     c. kapas 

b. kayu     d. bambu 

6. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi … 

a. sederhana    c. modern 

b. kuno    d. super 

7. Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1) Menyiapkan tanah liat. 

2) Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3) Tanah liat digiling menjadi adonan. 

4) Adonan dicetak satu per satu. 

5) Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 
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Urutan membuat batu bata yang benar adalah ...  

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

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

8. Salah satu kelebihan teknologi produksi tradisional adalah ...  

a. polusi udara    c. waktu cepat 

b. biaya murah    d. hasil banyak 

9. Berikut ini merupakan kekurangan teknologi produksi tradisional, kecuali… 

a. hasil sedikit   c. ramah lingkungan 

b. kerja lambat   d. waktu lama 

10. Kerugian teknologi produksi modern diantaranya adalah… 

a. polusi    c. mudah 

b. cepat    d. murah 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat! 

1. Sebutkan 2 contoh alat produksi modern yang digunakan saat ini! 

2. Teknologi produksi tradisional apa yang digunakan untuk menumbuk padi? 

3. Sebutkan alat yang digunakan manusia dalam produksi pakaian pada masa 

lalu dan masa kini! 

4. Sebutkan 2 kekurangan teknologi produksi tradisional! 

5. Sebutkan 2 contoh kelebihan yang di dapat dari menggunakan teknologi 

produksi modern! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. 

1. A   

2. C   

3. A   

4. D   

5. B   

6. C   

7. D   

8. B   

9. C   

10. A   

II. 

1. Traktor, mesin penggiling padi, mesin pembuat obat-obatan, gergaji mesin, 

mesin serutan, mesin pemotong kayu. 

2. Palung, lesung dan alu. 

3. Alat produksi pakaian pada masa lalu menggunakan alat tenun dan pada masa 

kini menggunakan mesin untuk membuat pakaian seperti mesin jahit. 

4. Kelemahan atau kekurangan teknologi produksi tradisional adalah hasil yang 

diperoleh atau didapatkan sedikit, kerjanya lambat dan memerlukan tenaga 

lebih banyak, waktu yang diperlukan atau dibutuhkan lebih lama. 

5. Kelebihan teknologi produksi modern diantaranya adalah hasil yang diperoleh 

lebih banyak, kerja lebih cepat dan membutuhkan sedikit tenaga manusia, 

bentuk dan mutunya sama. 
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Skor Penilaian 

           Pilihan Ganda   

             Skor maksimum (pilihan ganda )  =  10 

             Skor maksimum (isian)  =  10 

           N = 
 

  
x 100   

            Nilai = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 x 100   

          (Poerwanti, 2008: 6-3) 

         Nilai maksimal = 
  

  
 x 100 

              = 
    

  
 

             =100 

 

 

              Uraian 

No Skor 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Jumlah 10 

 

 

 

 

 

No Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Jumlah 10 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN LKS 

1.  

No Teknologi produksi tradisional Teknologi produksi modern 

1. Membajak sawah dengan kerbau/ Sapi Traktor  

2. Menanam padi dengan tangan Mesin penanam padi 

3. Menumbuk padi dengan lesung Mesin penggiling padi 

4. Alat tenun tradisional/ alat pintal Mesin modern untuk membuat pakaian 

5. Meracik obat sendiri dengan sederhana Mesin pembuat obat 

 

2.  

No. 
Teknologi produksi tradisional Teknologi produksi modern 

Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan 

1. Ramah Lingkungan Hasil yang diperoleh/ 

didapatkan sedikit  

Hasil yang 

diperoleh lebih 

banyak 

 

Menimbulkan 

polusi udara dan 

suara 

2. Tidak memerlukan 

perawatan khusus 

 

Kerjanya lambat dan 

memerlukan/ 

membutuhkan tenaga 

lebih banyak 

Kerjanya lebih 

cepat dan 

membutuhkan 

sedikit tenaga 

masnusia 

Perawatannya 

lebih sulit 

 

3. Biaya yang 

dikeluarkan relative 

murah 

 

Bentuk dan mutunya 

tidak sama  

Bentuk dan 

mutunya sama 

 

Membutuhkan 

biaya yang tidak 

sedikit/ relative 

lebih mahal 

4. Karena diproduksi 

dalam jumlah 

sedikit hasil lebih 

baik dan berkualitas 

 

Waktu yang diperlukan 

lebih lama/ 

membutuhkan waktu 

lama 

Waktu yang 

diperlukan lebih 

sedikit/ waktu lebih 

cepat 

 

Karena diproduksi 

dalam jumlah 

banyak hasil yang 

diperoleh kadang 

kurang baik  
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Skor Penilaian : 1. Setiap soal benar skor 2 

2. Setiap soal benar skor 2,5 

N = 
 

  
x 100 

Nilai = 
skor yang  iperole 

skor maksimal
 x 100      (Poerwanti, 2008: 6-3) 

Nilai Maksimal = 
  

  
 x 100 

       = 
    

  
=     
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

Siklus I 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPSDI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  :  

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : IV C/ II  

 Pokok bahasan    : Perkembangan Teknologi produksi 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

Observasi ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang tampak sesuai dengan 

indikator observasi. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika tidak ada deskriptor tampak 

skor 2, jika satu deskriptor tampak 

skor 3, jika dua deskriptor tampak 

skor 4, jika tiga deskriptor tampak 

skor 5, jika empat deskriptor tampak 

(Usman, 2011: 129) 

 

INDIKATOR 

KARAKTER/ SIKAP 

DESKRIPTOR 

 

Skor 

Tampak 

(√) 

Jumlah 

1. Saling menghargai/ 

Toleransi 

a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Menerima kekurangan orang lain  

c. Tidak memaksakan pendapat atau 

keyakinan diri pada orang lain 
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d. Dapat bekerja sama dengan baik  

2.   Percaya diri a. Pantang menyerah/ tidak mudah putus 

asa 

  

 

 
b. Berani berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu 

 

c. Berani berpendapat, bertanya atau 

menjawab pertanyaan 

 

d. Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan 

 

 

3.  Tanggung jawab 

 

a. Menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru 

  

 

b. Melaksanakan kewajiban dengan baik  

c. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

 

d. Memperhatikan penjelasan guru  

4. Disiplin a. Datang tepat waktu   

b. Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama atau sekolah 

  

c. Mengerjakan tugas dengan baik sesuai 

waktu yang diberikan 

  

d. Mengumpulkan tugas sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

  

5. Kerja sama  a. Aktif dalam kerja kelompok   

b. Memusatkan perhatian pada tujuan 

kelompok 

  

c. Tidak mendahulukan kepentingan 

pribadi 

  

d. Mendorong orang lain untuk bekerja 

sama demi mencapai tujuan bersama 

  

JUMLAH SKOR  
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Perhitungan Skor 

Skor Maksimal :  25 

Skor Minimal  :  5 
 

                    
                            

                    
 

 

(Widoyoko, 2014: 110) 

 

 

                            
    

 
 

                    
  

 
 

                      

 

Keterangan: 

Kriteria Penilaian Karakter Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

       Semarang,……………………… 

       Observer, 

 

       ………………….. 

 

        

 

 

 

Kriteria Penilaian Kategori 

 >  20s/d 25 Sangat baik (A) 

> 15 s/d  20 Baik (B) 

> 10s/d  15 Cukup (C) 

5s/d   10 Kurang  (D) 
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Sintak Pembelajaran 

Model Learning Cycle dengan Media Video 

 

1) Guru mempersiapkan video pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2) Guru menayangkan video pembelajaran IPS sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. (Pembangkitan minat) 

3) Siswa mengamati video pembelajaran IPS yang sudah dipilih dan dibuat guru 

berdasarkan tujuan pembelajaran serta mencatat hal-hal penting dalam video. 

(Pembangiktan minat) 

4) Guru melakukan kegiatan tanya-jawab berkaitan dengan video pembelajaran 

IPS dan sesuai pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (Pembangkitan 

minat) 

5) Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi membahas 

suatu masalah dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan 

pemahaman awal siswa. (Eksplorasi) 

7) Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri. (Penjelasan) 

8) Guru memberikan klarifikasi tentang konsep yang sebenarnya. (Penjelasan) 

9) Melalui diskusi kelas, siswa membahas konsep tersebut dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau baru. (Elaborasi) 

10) Guru bersama siswa melakukan evalusi dan mencari kesimpulan hasil 

pembelajaran. (Evaluasi) 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN IPS  

KELAS IVC SDN KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS 2 

 

 

Terdiri dari: 

1. Hasil Refleksi Siklus I 

2. Silabus 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

4. Materi Ajar 

5. Media Pembelajaran 

6. Lembar Kerja Siswa 

7. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

8. Soal Evaluasi 

9. Kunci Jawaban 

10. Pedoman Penilaian  

11. Sintak pembelajaran 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 

LAMPIRAN 8 
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HASIL REFLEKSI SIKLUS I 

Hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model Learning Cycle dengan media video. Tahap refleksi dilakukan 

oleh peneliti bersama kolaborator yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 

perbaikan pembelajaran pada siklus II. Hasil refleksi siklus I diuraikan seperti 

berikut: 

1. Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I diperoleh  

skor 34 dengan skala penilaian baik. Berdasarkan indikator keberhasilan yang 

diharapkan skor berada pada rentang >30 s/d 40 dengan skala penilaian baik. 

Meskipun sudah termasuk baik, terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang 

perlu diperbaiki di siklus II. Kekurangan tersebut sebagai berikut: 

a. Guru belum memberikan motivasi dengan baik kepada siswa. 

b. Guru belum memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan interaksi 

siswa, hal tersebut terlihat dari sedikitnya siswa yang menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru. 

c. Ketika siswa berkelompok, guru kurang bisa menciptakan suasana kelas 

yang kondusif sehingga penyampaian tugas kelompok dari guru kurang 

diperhatikan siswa.  

d. Ketika diskusi berlangsung, guru kurang memotivasi siswa untuk bekerja 

sama dengan kelompoknya, sehingga masih ada siswa yang belum 

berpartisipasi dalam kelompok.  

e. Guru hanya membimbing kelompok yang meminta bantuan saja, hal 

tersebut membuat siswa yang tidak berani bertanya mengalami kesulitan.  

f. Guru belum memberikan motivasi bagi siswa untuk berani berpendapat. 

g. Saat menjelaskan materi, guru belum menggunakan contoh variatif dalam 

menjelaskan materi. 

h. Guru memberikan waktu terlalu banyak kepada siswa untuk mengerjakan 

soal evaluasi dan belum membimbing siswa untuk mengerjakan evaluasi 
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dengan baik serta belum mengkondisikan siswa agar tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi. 

2.  Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 27,2. 

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan skor 27,2 terletak pada 

rentang >27s/d 36 dengan skala penilaian baik. Walaupun sudah bak, namun 

terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki di siklus II. Kekurangan 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Siswa belum berani untuk mengajukan pertanyaan yeng berkaitan dengan 

materi pembelajaran dan belum aktif menjawab pertanyaan guru. 

b. Dalam kegiatan diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang kurang 

berpartisipasi dalam diskusi dan cenderung pasif. 

c. Siswa belum berani mengemukakan ataupun menanggapi pendapat. Ketika 

salah satu siswa membacakan hasil diskusi didepan, siswa lain belum berani 

menanggapi hasil presentasinya. 

d. Beberapa siswa membuat gaduh ketika diskusi maupun ketika mengerjakan 

soal evalusi sehingga membuat suasana kurang kondusif. 

3. Hasil Belajar Siswa 

1) Penilaian Tes Tertulis siswa (ranah kognitif) 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan 

model Learning Cycle dengan media video menunjukkan bahwa 57,14% atau 

sebanyak 16 siswa dari 28 siswa mengalami ketuntasan belajar dengan KKM 

≥ 64 sedangkan 42,86% atau 12 siswa lainnya belum tuntas dalam belajar. 

Hasilbelajar siswa pada siklus I sudah mengalami peningkatan dari data awal 

ketuntasan klasikal belajar siswa sebesar 30% atau hanya sebanyak 9 siswa 

yang tuntas dalam pembelajaran IPS.Namun, indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini belum tercapai sehingga perlu adanya langkah perbaikan pada 

siklus II. 

2) Penilaian Karakter siswa (ranah afektif) 

Hasil observasi karakter siswa pada siklus I menunjukkan bahwa 

jumlah rata-rata skor yang diperoleh sebesar 18,4 dengan skala penilaian baik. 
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Meskipun sudah baik, terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki 

oleh siswa. Kekurangan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Sebagia besar siswa masih memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada 

orang lain dan belum menerima perbedaan pendapat. 

b. Siswa belum aktif berpendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan. 

c. Ada beberapa siswa yang belum melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

d. Semangat untuk berprestasi siswa masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan 

siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi. 
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SILABUS 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV C/ 2 

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

dan provinsi.  

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Media 

Pembelajaran 
Penialaian 

Alokasi 

Wkatu 
Sumber Belajar 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknolpgi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan-

nya. 

2.3.1 Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

komunikasi. 

2.3.2 Menyebutkan 

macam-macam 

teknologi 

komunikasi. 

2.3.3 Menjelaskan 

kegunaan teknologi 

komunikasi 

2.3.4 Mengemuka-

kan kelebihan  

teknologi 

komunikasitradision

1. Guru mempersiapkan 

video yang akan 

ditayangkan sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Guru menayangkan 

video yang sesuai 

dengan materi dan 

tujuan pembelajaran.. 

(Pembangkitan minat) 

3. Siswa mengamati 

video dan mencatat 

hal-hal penting dalam 

video. (Pembangkitan 

minat, mengumpulkan 

Perkemba-

ngan 

teknologi 

komunikasi 

(tradisional 

dan 

modern) 

Video 

perkemba-

ngan 

teknologi 

komunikasi. 

a. Teknik 

Penilaian 

1) Tes 

2) Nontes 

b. Prosedur 

Penilaian 

1) Tes 

awal    : Tanya jawab 

2) Tes 

dalam 

pembela

jaran : Lembar Kerja Siswa 

3) Tes 

akhir    : evaluasi tertulis 

c. Jenis 

3x 35 

menit 

1. BSNP. 2006. 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional 

Nomor 22 

Tahun 2006 

Tentang 

Standar Isi 

untuk Satuan 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

Jakarta: BSNP. 

2. Depdiknas. 
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al dan modern. 

2.3.5 Mengemuka-

kan kekurangan 

teknologi 

komunikasi 

tradisional dan 

modern 

 

informasi) 

4. Guru melakukan 

kegiatan tanya-jawab 

berkaitan dengan video 

dan sesuai pengalaman 

kehidupan sehari-hari. 

(Pembangkitan minat, 

menanya) 

5. Membentuk kelompok 

kecil antara 2-4 siswa  

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk berdiskusi 

membahas suatu 

masalah dalam 

kelompok kecil secara 

mandiri sesuai dengan 

pengalaman siswa.  

 (Eksplorasi, 

mengasosiasikan) 

7. Siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimat sendiri. 

(Penjelasan) 

8. Guru memberikan 

klarifikasi tentang 

konsep yang 

sebenarnya. 

Penilaian 

1) Tes 

tertulis 

2) Tes 

unjuk 

kerja 

d. Bentuk 

Penilaian 

1) Tes : pilihan ganda dan isian 

2) Nontes : lembar pengamatan aktivitas siswa  

 : observasi aktivitas siswa 

 

 

2007. 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional 

Nomor 41 

Tahun 2007 

Tentang 

Standar Proses 

untuk Satuan 

Pendidikan 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

3. Hisnu, P. 

Tantya dan 

Winardi. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

4. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 
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(Penjelasan, 

mengkomunikasi- 

kan) 

9. Melalui diskusi kelas, 

siswa membahas 

konsep tersebut dalam 

kondisi dan situasi 

berbeda atau baru. 

(Elaborasi, 

mengasosiasikan) 

10. Guru bersama siswa 

melakukan evaluasi 

dan mencari 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

(Evaluasi) 

Nasional. 

4. Sadiman, I.S 

dan Shendy 

Amalia. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

5. Wena, Made. 

2011. Strategi 

Pembelajaran 

Inovatif 

Kontemporer 

Suatu Tinjauan 

Konseptual 

Operasional. 

Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 2 

 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV C / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

I.  Standart 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 Menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi. 

2.3.3 Menjelaskan kegunaan teknologi komunikasi tradisional dan modern 

2.3.4 Mengemukakan kelebihan teknologi komunikasi tradisional dan modern. 

2.3.5 Mengemukakan kekurangan teknologi komunikasi tradisional dan modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati video perkembangan teknologi komunikasi, siswa dapat 

menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. 

2. Melalui pengamatan video perkembangan teknologi komunikasi, siswa dapat 

menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kegunaan teknologi 

komunikasi tradisional dan modern dengan benar 

4. Melalui kegitan diskusi dengan teman, siswa dapat mengemukakan 

kelebihanteknologi komunikasitradisionaldan modern dengan baik. 

5. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengemukakan kekuranganteknologi 

komunikasi tradisional dan modern dengan baik. 
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V. Nilai Karakter yang Akan Dicapai 

Toleransi, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja sama. 

VI. Materi Ajar 

Perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan modern ((Buku Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI Kelas 4 karya Tantya Hisnu P. dan Winardi halaman 175 dan Buku 

Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas IV karya I.S. Sadiman dan Shendy Amalia 

halaman 103). 

VII. Metode  dan Strategi pembelajaran 

Metode   : Tanya jawab, diskusi, ceramah, penugasan 

Strategi Pembelajaran :  

1) Model Pembelajaran :Learning Cycle((pembangkitan minat, eksplorasi, penjelasan, 

elaborasi, evaluasi) 

2) Media Pembelajaran     : Video  

3) Pendekatan          : Saintifik/ ilmiah(mengamati, menanya,mengumpulkan 

informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran berupa video 

perkembangan teknologi komunikasi. 

2. Salam. 

3. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

4. Presensi kehadiran siswa. 

5. Guru mengondisikan siswa dan memastikan kondisi fisik dan psikis siswa siap 

menerima pelajaran. 

b. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru bertanya kepada siswa, “siapa diantara kalian yang mempunyai 

handphone? Taukah kalian apa fungsi dari handphone atau telepon genggam?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (70 menit) 

1. Siswa mengamati video tentang perkembangan teknologi komunikasi dan 

kegunaannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dalam 

mengikuti pembelajaran dan mencatat hal-hal penting dari video yang 

ditayangkan. (pembangkitan minat, mengamati, mengumpulkan informasi) 



327 

 

 

2. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video perkembangan teknologi 

komunikasi dan kegunaannya yang baru saja ditayangkan dan sesuai 

pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai dengan pengalaman 

kehidupan sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

4. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa (eksplorasi) 

5. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (eksplorasi) 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi membahas suatu masalah dalam 

kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan pemahaman awal siswa. 

(eksplorasi,mengasosiasikan) 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. (eksplorasi,mengkomunikasikan) 

8. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri (penjelasan, 

mengkomunikasikan) 

9. Setiap kelompok melaporkan hasilnya dan kelompok lain menanggapi. 

(penjelasan,mengkomunikasikan) 

10. Guru memberikan klarifikasi tentang jawaban siswa dan menjelaskan secara 

singkat materi perkembangan teknologi produksi. (penjelasan) 

11. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk mengulangi penjelasan 

seputar materi yang telah disampaikan (penjelasan) 

12. Guru mengajukan masalah baru kepada siswa yaitu tentang kelebihan dan 

kekurangan teknologi komunikasi tradisional dan modern (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan diskusi kembali mengenai kelebihan dan kekurangan 

teknologi komunikasi tradisonal dan modern kemudian menyampaikan 

pendapatnya. (elaborasi, mengasosiasikan) 

14. Guru memberikan penguatan dan mereview hasil diskusi yang telah dibahas 

bersama-sama (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan reward/ penghargaan kepada siswa yang aktif selama proses 

pembelajaran. 

16. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

bahasan yang belum dipahami (menanya) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi perkembangan teknologi produksi. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (evaluasi) 



328 

 

 

3. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Guru memberi tindak lanjut berupa tugas kepada siswa untuk membuat cerita 

tentang pengalaman menggunakan teknologi komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

IX. Sumber Belajar 

a. Media  

a) Video perkembangan teknologi komunikasi 

b. Sumber Belajar  

a) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4 karya Tantya Hisnu P. 

dan Winardi. 

b) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas IV karya I.S. Sadiman dan 

Shendy Amalia. 

c) Buku Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional karya Made Wena. 

d) Buku Media Pembelajaran karya Yudhi Munadi. 

e) Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah (BSNP). 

f) Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas). 

g) Internet  

X. Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

1) Tes   : Soal 

2) Nontes   : Lembar Pengamatan 

b. Prosedur Penilaian 

1) Tes awal    : tanya jawab 

2) Tes dalam pembelajaran : lembar Kerja Siswa 

3) Tes akhir    : evaluasi tertulis 

c. Jenis Penilaian 

1) Tes tertulis 
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2) Tes unjuk kerja 

d. Bentuk Penilaian 

1) Obyektif : pilihan ganda dan jawaban singkat 

 

 

Mengetahui, 

Kolaborator 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar 

2.3Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

 

Teknologi ada hubungannya dengan kata “teknik”. Kata teknik artinya cara 

atau metode. Teknologi berarti keseluruhan sarana atau alat yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan manusia. Teknologi juga dapat 

berarti kemampuan yang berlandaskan pengetahuan. Dengan adanya perkembangan 

teknologi dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Seperti 

perkembangan dalam teknologi komunikasi dapat memberikan kemudahan manusia 

dalam melakukan komunikasi dengan manusia lain di dunia. 

Manusia adalah sebagai makhluk individu dan juga sosial. Sebagai makhluk 

sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya. Hubungan dapat dilakukan secara perorangan atau bisa juga 

kelompok. Hasilnya dapat menimbulkan adanya pertukaran informasi yang disebut 

komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. 

Pernahkahkah kalian menerima surat dari teman? Surat itu merupakan bentuk 

komunikasitidak langsung kepada temanmu. Komunikasi adalah penerimaan pesan, 

baik langsung atautidak langsung. Komunikasi langsung berupa menanyakan 

langsung tanpa alat. Contohnya,Rian ingin bertanya letak Kantor Pos. Dia harus 

menanyakan kepada polisi yang kebetulan berada didekatnya. Dari tanya-jawab 

tersebut, akhirnya Rian mengetahui dimana letak kantor POS. Dari tanya-jawab 
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terseut, akhirnya udin mengetahui dimana letak kantor POS. Dari tanya jawab 

tersebut terjadilah suatu komunikasi dua arah antar sipenanya dan yang ditanya. 

Komunikasi juga sering kali dilakukan secara tidak langsung,Komunikasi 

tidak langsung menggunakan alat.Alat komunikasi mengalami perkembangan. 

Contohnya Anton menghubungi Ani melaluitelepon. Alat komunikasi memudahkan 

manusia dalam berhubungan. Alat komunikasimempercepat penyampaian pesan. Alat 

komunikasi dapat berupa elektronik dan mediacetak. Teknologi komunikasi dapat 

mengatasi jarak dan waktu. Jarak yang jauh terasa dekat.Waktu yang dibutuhkan 

cepat.Alat komunikasi sekarang ini sangatbanyak. Baik yang tradisional maupun 

modern. Contohnya, berupa surat, telepon, telegram,radio, dan sebagainya. 

1 Teknologi Komunikasi Zaman Dahulu atau 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. 

1) Kentongan 

Kentongan ialah sebuah alat komunikasi yang digunakan orang zaman dulu. 

Alat ini digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah alat yang 

terbuat dari kayu/ bambu. Kentongan ada yang terbuat dari bambu dan ada juga yang 

terbuat dari batang kayu yang diberi lobang atau rongga di dalamnya. 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. 

Cara membunyikan kentongan tersebut berbeda-beda. Misalnya, cara 

membunyikan kentongan untuk kerja bakti atau musyawarah berbeda dengan ketika 

ada serangan, pencurian, atau perampokan. Hal ini telah menjadi kesepakatan di 

antara warga desa. Pada zaman dulu, setiap rumah mempunyai kentongan. Zaman 

sekarang pun, di desa-desa masih dipakai kentongan untuk berkomunikasi. Biasanya 

yang membunyikan kentongan adalah kepala desa. Tapi kalau ada pencurian atau 

bencana alam, siapa yang pertama mengetahuinya harus membunyikan kentongan. 
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2) 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.  

3) 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.  

4) 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. 

Selain kentongan, telik sandi, kurir, dan tali pohon. Alat komunikasi 

tradisional lain diantaranya adalah merpati pos, kembang api, dan terompet kerang. 

2 Teknologi Komunikasi Masa Kini atau 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 

1. Surat  
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Pernahkah kalian menulis surat? Surat termasuk alat komunikasi tidak 

langsung.Perkembangan tentang surat-menyurat sangat pesat. Pada masa lalu orang 

menulis surat diatas kertas. Lalu surat itu dimasukkan amplop dan diberi alamat yang 

dituju. Setelah itudilengkapi perangko. Selanjutnya, menggunakan jasa pos untuk 

mengirim surat tersebut.Pada masa kini mengirim surat dapat dengan cepat. 

Caranyadengan email. Email adalah surat menyurat yang dikirim melaluiinternet. 

Email penerima dan pengirim harus dapat menggunakaninternet.Selain itu, dengan 

SMS (Short Message Service)melalui teleponselular. Bahkan juga ada pengiriman 

pesan dengan cara faksimile.Pada faksimile menggunakan mesin faks. 

 

Gambar Mesin Faksimile 

 

 

 

 

2. Telegram 

Telegram sering disebut surat kawat. Alat pengirim telegram disebut telegraf. 

Telegraf adalah pesawat untuk mengirim berita. . Kode-kode atau isyarat yang 

digunakan untuk mengirim pesan melalui telegraf disebut morse. Kamu dapat 

mengirim telegram di kantor telegram. Telegram mempergunakan kekuatan 

listrik.Pesawat telegraf diciptakan oleh Samuel F.B. Morse tahun 1840. Orang 

berkebangsaanAmerika. Pengiriman berita dengan telegraf termasuk mahal. Ini 

karena perhitungannya tiaphuruf. 

3. Telepon  

Telepon merupakan alat yang seringdigunakan. Adanya telepon, komunikasi 

menjadi sangat mudah dan cepat.Pesawat telepon ditemukan oleh Alexander Graham 

Bell tahun 1876. Alexanderberkebangsaan Amerika Serikat.Jenis telepon ada dua, 

yaitu telepon kabel dan telepon selular. Adanya telepon selularmemudahkan dalam 

berkomunikasi. Baik dengan suara langsung atau dengan pesan tertulis(SMS). 

http://2.bp.blogspot.com/-1b7WX3tTdqM/UNCBgt6hHsI/AAAAAAAAAEU/-s2LYiukvx4/s1600/g9.bmp
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Gambar berbagai jenis telepon 

4. HT (Handy Talkie) 

HT termasuk alat komunikasi menyerupai telepon genggam. Biasa digunakan 

tentara, satpam, pendaki gunung, dan tim SAR. 

 

5. Pager 

Pager (Radio Panggil) adalah alat komunikasi satu arah. Jika ada pesan yang 

masuk, pager akan berbunyi dan pesannya tertulis pada layar pager. 

6. Radio  

Apakah radio itu? Radio adalah salah satu alat komunikasi yang efektif. Radio 

ditemukan oleh C. Marconi tahun 1901.Apa yang sering kalian dengar dari radio. 

Radio dapat memberikaninformasi dan hiburan. Informasi dapat berupa berita. 

Adapun hiburanberupa musik.Siaran radio dipancarkan oleh pemerintah dan 

swasta.Pemancar radio milik pemerintah adalah RRI (Radio RepublikIndonesia). 

Pemancar radio milik swasta jumlahnya banyak sekali. 

7. Televisi 

Televisi merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Televisi sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adanya televisi dapat melihat peristiwa penting. 

Selain itu, televisi menjadi media hiburan yang ada di rumah. Televisi berkembang 

sangat maju. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird tahun 1925. Beliau 

berkebangsaan Inggris.  

Jaringan penyiaran televisi Indonesia semakin beragam. Siaran televisi 

dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Stasiun TV milik pemerintah adalah TVRI. 

Stasiun TV swasta, antara lain Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra 

Televisi (SCTV), dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).  

8. Media cetak  

Selain media elektronik ada pula media cetak. Seperti, koran, majalah, tabloid, 

dan buku. Koran tertua lahir di Cina tahun 400 Masehi. Nama Koran itu adalah “Cin 

http://3.bp.blogspot.com/-bXESKRssElg/UNCBjIJMx6I/AAAAAAAAAEc/pHGxpM4WoOY/s1600/g+10.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-JhXLMZ5FmpA/UNCBmc1R29I/AAAAAAAAAEk/6A6607g1ZQg/s1600/g+11.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-bXESKRssElg/UNCBjIJMx6I/AAAAAAAAAEc/pHGxpM4WoOY/s1600/g+10.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-JhXLMZ5FmpA/UNCBmc1R29I/AAAAAAAAAEk/6A6607g1ZQg/s1600/g+11.bmp
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Tie Kwan Po”. Koran berbahasa Indonesia pertama lahir di Semarang (Jawa Tengah) 

tahun 1860. Namanya “Slompret Melayu”. Contoh surat kabar seperti Kompas, 

Republika, dan sebagainya. 

9. 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.  

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Alat Komunikasi Tradisional dan Modern 

 Alat Komunikasi Tradisional 

N

o 

Alat 

Komunikasi 

Kelebihan Kekurangan 

1. 
 

 

Terompet 

Kerang 

 

 Biayanya sangat murah, 

sebab hanya mencari di 

pantai 

 

 Jika tempat yang 

dijangkau jauh tidak 

terdengar 

 

 

2. 

 

 

 

 

Kembang api 

 

 

 

 

 Biaya murah, dengan cara 

menyalakan alat ini dengan 

panah di udara 

 

 Kalau waktunya tidak 

tepat orang tidak bisa 

melihat isyarat itu 

 

3. 

 

 

 

Kentongan 

 

 

 

 Mudah cara menggunakann

ya 

 Murah harganya kaeran 

dapat 

dibuat dengan kayu dilingk

ungannya 

 Tidak dapat menjangkau 

suara untuk tempat yang 

dijangkau jauh 

 

 

4. 

 

Merpati pos 

 

 Biaya murah, cukup dengan 

memiliki burung itu 

 

 Jika tempat yang 

dijangkau, burung itu 

suka tidak sampai 

 Kadang menjai mangsa 

predator lain sehingga 

surat tidak sampai 

 

 Alat Komunikasi Modern 

 

No Alat 

Komunikasi 

Kelebihan Kekurangan 
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1. 

 

 

 

TV 

 

 

 

Murah harganya 

Mudah disetel 

Untuk hiburan 

 Sulit diseetel jika tidak 

ada listrik atau aki 

 

 

2. 

 

Telegram 

 
 Pesan cepat sampai pada 

tujuan 



 Biaya lebih mahal 

 

3. 

 

Radio Harga murah 

bentuk kecil 

Dapat dibawa kemana-mana 

mudah disetel 

 Dapat disetel, tergantung 

adanya siaran 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Video Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Spesifikasi video: Video pada siklus II berisi tentang macam-macam alat komunikasi dari 

mulai surat, telpon, laptop, handphone. Selain itu juga berisi tentang perkembangan teknologi 

komunikasi dari tradisional sampai modern. Seperti contoh zaman dahulu manusia 

menggunakan asap untuk berkomunikasi, kemudian manusia mulai mengenal tulisan 

hieroglyph. Zaman dahulu manusia mengirim surat menggunakan merpati pos, sekarang 

sudah menggunakan kantor pos dan lain sebagainya. Durasi tayangan video perkembangan 

alat komunikasi dari masa ke masa dalah 03.21 menit. Adapun contoh gambar video nya 

adalah sebagai berikut: 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Nama Anggota Kelompok 

3. _____________________       3. _____________________ 

4. _____________________       4. _____________________ 

Petunjuk :  

5. Tulis nama anggota kelompok pada kolom yang telah disediakan! 

6. Setelah mengamati video yang ditampilkan guru, kerjakan tugas dibawah ini dengan 

berdiskusi! 

7. Tulis jawaban pada lembar jawab yang telah tersedia! 

8. Sampaikan hasil diskusi pada teman berdasarkan instruksi guru! 

Soal :  

1. Isilah kolom berikut ini dengan namaalat komunikasi tradisional dan modern, kemudian 

tulislah kegunaan dari masing-masing alat komunikasi tersebut! 

No. Alat komunikasi 

tradisional 

Kegunaan Alat komunikasi 

modern 

Kegunaan 

1.     

2.     

3.     

4.     
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2. Berdasarkan alat komunikasi tradisional dan modern yang telah kalian tulis pada soal 

nomor 1, tulislah kekurangan dan kelebihan alat komunikasi tersebut! 

No. 
Alat komunikasi tradisional Alat komunikasi modern 

Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan 

1.     

2.     

3.     

4.     
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : IVC / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit  

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan 

provinsi.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Ranah/ Domain Nomor Soal 

dan Bentuk 

Soal 

Butir 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2.3 

Mengenal 

perkemban-

gan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

mengguna-

kannya 
 

2.3.1   Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi komunikasi. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4,5,6 

(Pilihan 

Ganda) 

 2 

(Jawaban 

Singkat) 

 

4 

ii. s

o

a

l 

 

Mudah 

2.3.2  Menyebutkan 

macam-macam 

teknologi komunikasi. 

 

√ 

 

 

 

 

    1,2,3 

(Pilihan 

Ganda) 

1 (Jawaban 

Singkat ) 

4 Mudah 

2.3.3 Menjelaskan 

kegunaan teknologi 

komunikasi 

tradisional dan 

modern 

  

√ 

 

    7,8 

(Pilihan 

ganda) 

 

3 (Jawaban 

Singkat) 

3 Sedang 

2.3.4 Mengemuka-

kan kelebihan 

teknologi komunikasi 

tradisional dan 

modern. 

2.3.5 Mengemuka-

kan kekurangan 

teknologi komunikasi 

tradisional dan 

modern. 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

    

9,10 

(Pilihan 

Ganda) 

 

 4,5 

(Jawaban 

singkat) 

 

4 

 

Sulit 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh alat 

komunikasi pada zaman dahulu adalah … 

a. e-mail            c. kentongan 

b. satelit            d. pesawat 

2. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang termasuk 

alat komunikai modern adalah ...  

a. televisi     c. mobil 

b. kulkas     d. traktor 

3. Gambar disamping termasuk teknologi komunikasi … 

a. Kuno    c. Tradisional 

b. Purba     d. Modern 

4. Telepon sebagai alat komunikasi ditemukan oleh … 

a. Marconi    c. John Logie Baird 

b. Alexander Graham Bell  d. Samuel Morse 

5. Orang yang diutus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia ke 

kerajaan lain adalah ... . 

a. pak pos     c. kurir 

b. pramugari   b. kusir 

6. Berikut ini yang tidak termasuk teknologi komunikasi modern adalah… 

a. televisi dan telepon   c. kentongan dan telepon 

b. komputer dan radio  d. kentongan dan merpati pos 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JhXLMZ5FmpA/UNCBmc1R29I/AAAAAAAAAEk/6A6607g1ZQg/s1600/g+11.bmp
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7. Berikut ini yang merupakan kegunaan handphone, kecuali … 

a. berkomunikasi dengan telpon c. chatting 

b. mengirim sms   d. mengirim barang 

8. Kegunaan merpati pada zaman dahulu adalah … 

a. Mengumpulkan warga c. mengirim barang 

b. mengirim surat    d. mengirim telegraf 

9. Salah satu kelebihan teknologi komunikasi modern adalah  … 

a. lambat      c. murah 

b. mudah digunakan  d. mahal 

10. Kekurangan teknologi komunikasi tradisional adalah … 

a. mahal     c. pesan lama sampai 

b. murah     d. pesan cepat sampai 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat! 

1. Sebutkan 2 contoh teknologi komunikasi tradisional! 

2.Alat komunikasi apa yang sering digunakan manusia untuk mengirim pesan 

tertulis atau SMS kepada orang lain?  

3. Jelaskan kegunaan alat komunikasi kentongan! 

4.Sebutkan 2 kelebihan teknologi komunikasi modern! 

5.Sebutkan 2 kelemahan teknologi komunikasi tradisional! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. 

1. C 

2. A 

3. D 

4. B 

5. C 

6. D 

7. D 

8. B 

9. B 

10. C  

II. 

1. Kentongan, telik sandi, kurir, tali pohon, meprpati pos 

2. Telepon genggam atau Handphone 

3. Kentongan digunakan untuk memanggil dan mengumpulkan warga untuk 

keperluan tertentu. 

4. Kelebihan teknologi komunikasi modern adalah mudah digunakan, jangkauan 

luas, pesan cepat sampai tujuan. 

5. Kekurangan teknologi komunikasi tradisional adalah sulit digunakan, pesan 

lama sampai tempat tujuan, jangkauan terbatas. 
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Skor Penilaian 

           Pilihan Ganda   

             Skor maksimum (pilihan ganda )  =  10 

             Skor maksimum (isian)  =  10 

            N = 
 

  
x 100   

            Nilai = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 x 100   

           (Poerwanti, 2008: 6-3) 

           Nilai maksimal = 
  

  
 x 100 

                = 
    

  
 

               =100 

 

 

              Uraian 

No Skor 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Jumlah 10 

 

 

  

No Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Jumlah 10 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN LKS 

1.  

No Teknologi 

komunikasi 

tradisional 

Kegunaan Teknologi 

komunikasi 

modern 

Kegunaan 

1. Asap  Mengirim pesan secara 

tradisional, biasanya 

digunakan untuk 

menandai keberadaan 

seseorang 

Telepon Berbicara dengan 

orang lain yang berada 

jauh 

2. Kentongan  Memanggil dan 

mengumpulkan masa 

untuk keperluan 

tertentu 

Sirine Memanggil warga/ 

menandakan ada suatu 

bahaya 

3. Kurir  Menyampaikan pesan 

khusus 

Media elektronik 

seperti televise 

Menyaksikan berita 

secara cepat 

4. Sandi  Menyampaikan pesan 

rahasia pada zaman 

dahulu 

Media cetak seperti 

Koran 

Menyampaikan berita 

secara tertulis 

5. Merpati pos Menyampaikan surat Telegraf Pesawat untuk 

mengirim berita 

 

2. 

No. 
Teknologi komunikasi tradisional Teknologi komunikasi modern 

Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan 

1. Harganya murah Sulit digunakan Mudah digunakan Harganya mahal 

2. Harganya murah Jangkauan suara dekat Jangkauan suara 

jauh 

Harga mahal 

3. Harga murah pesan lama sampai 

tujuan/ membutuhkan 

waktu cukup lama 

untuk menyampaikan 

pesan 

Pesan cepat sampai 

tujuan 

Harga mahal 

4. Harga murah Sulit menggunakan 

dan membacanya. 

Mudah 

menggunakan dan 

membacanya. 

Biaya lebih mahal 

5.  Harga murah Sulit menggunakannya Mudah 

menggunakan dan 

membacanya 

Harga mahal 

 
Skor penilaian : Setiap soal yang benar skor 2,5 

N = 
 

  
x 100 

Nilai = 
skor yang  iperole 

skor maksimal
 x 100      (Poerwanti, 2008: 6-3) 

Nilai Maksimal = 
  

  
 x 100 

       = 
    

  
=     
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

Siklus II 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  :  

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : IV C/ II  

 Pokok bahasan    : Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

Observasi ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang tampak sesuai dengan 

indikator observasi. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika tidak ada deskriptor tampak 

skor 2, jika satu deskriptor tampak 

skor 3, jika dua deskriptor tampak 

skor 4, jika tiga deskriptor tampak 

skor 5, jika empat deskriptor tampak 

(Usman, 2011: 129) 

INDIKATOR 

KARAKTER/ SIKAP 

DESKRIPTOR 

 

Skor 

Tampak 

(√) 

Jumlah 

1. Saling menghargai/ 

Toleransi 

a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Menerima kekurangan orang lain  

c. Tidak memaksakan pendapat atau 

keyakinan diri pada orang lain 

 

d. Dapat bekerja sama dengan baik  
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2.   Percaya diri a. Pantang menyerah/ tidak mudah putus 

asa 

  

 

 
b. Berani berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu 

 

c. Berani berpendapat, bertanya atau 

menjawab pertanyaan 

 

d. Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan 

 

 

3.  Tanggung jawab 

 

a. Menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru 

  

 

b. Melaksanakan kewajiban dengan baik  

c. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

 

d. Memperhatikan penjelasan guru  

4. Disiplin a. Datang tepat waktu   

b. Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama atau sekolah 

  

c. Mengerjakan tugas dengan baik 

sesuai waktu yang diberikan 

  

d. Mengumpulkan tugas sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

  

5. Kerja sama  a. Aktif dalam kerja kelompok   

b. Memusatkan perhatian pada tujuan 

kelompok 

  

c. Tidak mendahulukan kepentingan 

pribadi 

  

d. Mendorong orang lain untuk bekerja 

sama demi mencapai tujuan bersama 

  

JUMLAH SKOR  

 

 

Perhitungan Skor 

Skor Maksimal :  25 

Skor Minimal  :  5 
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(Widoyoko, 2014: 110) 

 

 

                            
    

 
 

                    
  

 
 

                      

 

Keterangan: 

Kriteria Penilaian Karakter Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,……………………… 

       Observer, 

 

       ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian Kategori 

 >  20 s/d 25 Sangat baik (A) 

> 15 s/d  20 Baik (B) 

> 10 s/d  15 Cukup (C) 

     5s/d   10 Kurang  (D) 
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Sintak Pembelajaran 

Model Learning Cycle dengan Media Video 

 

1) Guru mempersiapkan video pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2) Guru menayangkan video pembelajaran IPS sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. (Pembangkitan minat) 

3) Siswa mengamati video pembelajaran IPS yang sudah dipilih dan dibuat guru 

berdasarkan tujuan pembelajaran serta mencatat hal-hal penting dalam video. 

(Pembangiktan minat) 

4) Guru melakukan kegiatan tanya-jawab berkaitan dengan video pembelajaran 

IPS dan sesuai pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (Pembangkitan 

minat) 

5) Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi membahas 

suatu masalah dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan 

pemahaman awal siswa. (Eksplorasi) 

7) Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri. (Penjelasan) 

8) Guru memberikan klarifikasi tentang konsep yang sebenarnya. (Penjelasan) 

9) Melalui diskusi kelas, siswa membahas konsep tersebut dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau baru. (Elaborasi) 

10) Guru bersama siswa melakukan evalusi dan mencari kesimpulan hasil 

pembelajaran. (Evaluasi) 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN IPS  

KELAS IVC SDN KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS 3 

 

 

Terdiri dari: 

1. Hasil Refleksi Siklus II 

2. Silabus 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

4. Materi Ajar 

5. Media Pembelajaran 

6. Lembar Kerja Siswa 

7. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

8. Soal Evaluasi 

9. Kunci Jawaban 

10. Pedoman Penilaian  

11. Sintak Pembelajaran 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 

LAMPIRAN 9 
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HASIL REFLEKSI SIKLUS II 

 

Hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model Learning Cycle dengan media video. Tahap refleksi dilakukan 

oleh peneliti bersama kolaborator yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 

perbaikan pembelajaran pada siklus III. Hasil refleksi siklus II diuraikan seperti 

berikut: 

1. Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II memperoleh skor 41 

dengan skala penilaian sangat baik. Berdasarkan indikator keberhasilan yang 

diharapkan skor berada pada rentang >40s/d 50 dengan skala penilaian sangat 

baik. Meskipun sudah termasuk sangat baik, terdapat beberapa kekurangan-

kekurangan yang perlu diperbaiki di siklus III. Kekurangan-kekurangan pada 

pelaksanaan siklus IIadalah sebagai berikut: 

a. Pada kegiatan awal, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Pada saat kegiatan tanya jawab, guru belum memberikan waktu berpikir 

kepada siswa. 

c. Pada awal pembentukan kelompok, guru kurang bisa menciptakan suasana 

yang kondusif. 

d. Guru belum bisa memotivasi siswa yang selama pembelajaran diam untuk 

berani berpendapat. 

e. Saat menjelaskan materi, guru belum menggunakan contoh variatif seperti 

alat peraga dalam menjelaskan materi.  

f. Ketika guru membagikan soal evaluasi, guru belum mampu mengendalikan 

beberapa siswa yang membuat gaduh dikelas dengan berbicara sendiri 

dengan temannya, hal tersebut membuat suasana kurang kondusif. 

2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada siklus II memperoleh jumlah skor 846 dengan rata-

rata skor 32,5 dan mendapat kategori baik karena terletak pada rentang >27 s/d 

36. Pencapaian tersebut meningkat dari siklus I yang hanya mendapat jumlah 
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skor762 dengan rata-rata 27,2. Meskipun sudah baik, namun pada pelaksanaan 

siklus II terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki di siklus III. 

Kekurangan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Tingkat keberanian siswa untuk bertanya kepada guru mengenai materi yang 

dianggap sulit sudah meningkat dibandingkan siklus I tetapi belum sesuai 

dengan harapan guru. 

b. Tingkat keberanian menjawab pertanyaan sudah meningkat dari siklus I 

namun belum sesuai harapan guru. 

c. Beberapa siswa masih belum berani mengungkapkan pendapatnya dan 

mengemukakan kembali penjelasan guru. Ketika ditanya guru, siswa 

tersebut masih malu-malu dan tidak berani menjawab.  

d. Pada akhir pembelajaran masih sedikit siswa yang berani mengungkapkan 

kembali materi yang baru dipelajari. Ketika guru bertanya, hanya beberapa 

siswa yang aktif selama pembelajaran saja yang menjawab. Lainnya hanya 

diam dan mendengarkan saja.  

3. Hasil Belajar 

Hasil observasi hasil belajar pada siklus II dilihat dari tiga hal yaitu 

penilaian hasil tes tertulis, penilaian karakter, dan penilaian hasil unjuk kerja 

siswa.  

3) Penilaian Tes Tertulis siswa  

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model 

Learning Cycle dengan media video menunjukkan bahwa 69,23% atau sebanyak 

18 siswa dari 26 siswa yang mengikuti pembelajaran mengalami ketuntasan 

belajar dengan KKM ≥ 64 sedangkan 30,77% atau 8 siswa lainnya belum tuntas 

dalam belajar. Hasilbelajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan dari data 

siklus I yang hanya memperoleh persentase ketuntasan klasikal belajar siswa 

sebesar 57,14%. Namun persentase ketuntasan belajar klasikal belum sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ≥80%.   Dengan 

demikian guru akan melakukan kegiatan perbaikan pada siklus berikutnya agar 

dapat mencapai ketuntasan klasikal yang diharapkan. 
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4) Penilaian Karakter Siswa (ranah afektif) 

Hasil observasi karakter siswa pada siklus II menunjukkan bahwa jumlah 

rata-rata skor yang diperoleh sebesar 21,9. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan skor 21,9 terletak pada rentang >20 s/d 25 dengan kategori 

penilaian sangat baik. Meskipun sudah sangat baik, terdapat beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki oleh siswa. Kekurangan tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Pada saat pembelajaran berlangsung, masih ada siswa yang tidak datang 

tepat waktu dan tidak mematuhi tata tertib sekolah 

b. Beberapa siswa masih belum berani berpendapat, ketika ditanya guru siswa 

tersebut malu dan tidak berani menjawab pertanyaan. 

c. Pada saat kerja kelompok, ada beberapa siswa yang tidak aktif dan diam 

saja. Anggota lain juga tidak mendorong siswa tersebut untuk bekerjasama 

menyelesaikan hasil diskusi. 
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SILABUS 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV C/ 2 

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

dan provinsi.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Materi 

Pokok 

Media 

Pembelajaran 
Penialaian 

Alokasi 

Wkatu 
Sumber Belajar 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknolpgi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan-

nya. 

2.3.1 Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

2.3.2 Menyebutkan 

macam-macam 

teknologi 

transportasi. 

2.3.3 Membuat 

contoh kelebihan  

teknologi 

transportasi 

tradisional dan 

modern. 

2.3.4 Membuat 

contoh kekurangan 

teknologi 

1. Guru mempersiapkan 

video yang akan 

ditayangkan sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Guru menayangkan 

video yang sesuai 

dengan materi dan 

tujuan pembelajaran.. 

(Pembangkitan minat) 

3. Siswa mengamati 

video dan mencatat 

hal-hal penting dalam 

video. (Pembangkitan 

minat, mengumpulkan 

informasi) 

Perkemba-

ngan 

teknologi 

transportasi 

(tradisional 

dan 

modern) 

Video 

perkemba-

ngan 

teknologi 

transportasi. 

a. Teknik 

Penilaian 

1) Tes 

2) Nontes 

b. Prosedur 

Penilaian 

1) Tes 

awal    : Tanya jawab 

2) Tes 

dalam 

pembela

jaran : Lembar Kerja Siswa 

3) Tes 

akhir    : evaluasi tertulis 

c. Jenis 

Penilaian 

3x 35 

menit 

1. BSNP. 2006. 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional 

Nomor 22 

Tahun 2006 

Tentang 

Standar Isi 

untuk Satuan 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

Jakarta: BSNP. 

2. Depdiknas. 

2007. 
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transportasi 

tradisional dan 

modern 

 

4. Guru melakukan 

kegiatan tanya-jawab 

berkaitan dengan video 

dan sesuai pengalaman 

kehidupan sehari-hari. 

(Pembangkitan minat, 

menanya) 

5. Membentuk kelompok 

kecil antara 2-4 siswa  

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk berdiskusi 

membahas suatu 

masalah dalam 

kelompok kecil secara 

mandiri sesuai dengan 

pengalaman siswa.  

 (Eksplorasi, 

mengasosiasikan) 

7. Siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimat sendiri. 

(Penjelasan) 

8. Guru memberikan 

klarifikasi tentang 

konsep yang 

sebenarnya. 

(Penjelasan, 

1) Tes 

tertulis 

2) Tes 

unjuk 

kerja 

d. Bentuk 

Penilaian 

1) Tes : pilihan ganda dan isian 

2) Nontes : lembar pengamatan aktivitas siswa  

 : observasi aktivitas siswa 

 

 

Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

Nasional 

Nomor 41 

Tahun 2007 

Tentang 

Standar Proses 

untuk Satuan 

Pendidikan 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

3. Hisnu, P. 

Tantya dan 

Winardi. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

4. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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mengkomunikasi- 

kan) 

9. Melalui diskusi kelas, 

siswa membahas 

konsep tersebut dalam 

kondisi dan situasi 

berbeda atau baru. 

(Elaborasi, 

mengasosiasikan) 

10. Guru bersama siswa 

melakukan evaluasi 

dan mencari 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

(Evaluasi) 

4. Sadiman, I.S 

dan Shendy 

Amalia. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

5. Wena, Made. 

2011. Strategi 

Pembelajaran 

Inovatif 

Kontemporer 

Suatu Tinjauan 

Konseptual 

Operasional. 

Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 

 

 

 



357 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 3 

 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV C / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

I.  Standart 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 Menyebutkan macam-macam teknologi transportasii. 

2.3.3 Membuat contoh kelebihan teknologi transportasi tradisional dan modern. 

2.3.4 Membuat contoh kekurangan teknologi transportasi tradisional dan modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati video perkembangan teknologi transportasi, siswa dapat 

menjelaskan perkembangan teknologi transportasi dengan benar.  

2. Melalui pengamatan video perkembangan teknologi transportasi, siswa dapat 

menyebutkan macam-macam teknologi transportasi dengan benar. 

3. Melalui kegitan diskusi dengan teman, siswa dapat membuat contoh kelebihan 

teknologi transportasi tradisional dan modern dengan baik.  

4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat contoh kekurangan 

teknologi transportasi tradisional dan modern dengan baik. 

V. Nilai Karakter yang Akan Dicapai 

Toleransi, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja sama. 
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VI. Materi Ajar 

Perkembangan teknologi transportasi tradisional dan modern ((Buku Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI Kelas 4 karya Tantya Hisnu P. dan Winardi halaman 182 dan Buku 

Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas IV karya I.S. Sadiman dan Shendy Amalia 

halaman 105). 

VII. Metode  dan Strategi pembelajaran 

Metode   : Tanya jawab, diskusi, ceramah, penugasan 

Strategi Pembelajaran :  

1) Model Pembelajaran : Learning Cycle((pembangkitan minat, eksplorasi, penjelasan, 

elaborasi, evaluasi) 

2) Media Pembelajaran  : Video  

3) Pendekatan    : Saintifik/ ilmiah(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 Menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran berupa video 

perkembangan teknologi transportasi. 

2. Salam  

3. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

4. Presensi kehadiran siswa 

5. Guru mengondisikan siswa dan memastikan kondisi fisik dan psikis siswa siap 

menerima pelajaran.  

b. Kegiatan Awal (10 Menit) 

1. Guru dan siswa menyanyikan lagu “Naik Kereta Api” 

Naik Kereta Api … Tut…Tut…Tut 

Siapa hendak turut 

Ke Bandung … Surabaya 

Bolehlah naik dengan percuma 

Ayo temanku lekas naik 

Keretaku tak berhenti lama 

2. Guru bertanya kepada siswa,  “siapa yang tahu lagu ini bercerita tentang apa anak-

anak? Kereta termasuk alat transportasi darat, laut atau udara?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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c. Kegiatan Inti (70 Menit) 

1. Siswa mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dalam mengikuti pembelajaran 

dan mencatat hal-hal penting dari video yang ditayangkan. (pembangkitan 

minat, mengamati, mengumpulkan informasi) 

2. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video perkembangan teknologi 

transportasi yang baru saja ditayangkan dan sesuai pengalaman kehidupan siswa 

sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai dengan pengalaman 

kehidupan sehari-hari. (pembangkitan minat, menanya) 

4. Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa (eksplorasi) 

5. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (eksplorasi) 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi membahas suatu masalah dalam 

kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan pemahaman awal siswa. 

(eksplorasi,mengasosiasikan) 

7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. (eksplorasi,mengkomunikasikan) 

8. Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri (penjelasan, 

mengkomunikasikan) 

9. Setiap kelompok melaporkan hasilnya dan kelompok lain menanggapi. 

(penjelasan,mengkomunikasikan) 

10. Guru memberikan klarifikasi tentang jawaban siswa dan menjelaskan secara 

singkat materi perkembangan teknologi transportasi. (penjelasan) 

11. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk mengulangi penjelasan yang 

seputar materi yang telah disampaikan (penjelasan) 

12. Guru mengajukan masalah baru kepada siswa tentang kelebihan dan kekurangan 

teknologi transportasi tradisional dan modern. (eksplorasi) 

13. Siswa melakukan diskusi kembali mengenai kelebihan dan kekurangan 

teknologi transportasi tradisonal dan modern kemudian menyampaikan 

pendapatnya. (penjelasan, mengasosiasikan) 

14. Guru memberikan penguatan dan mereview hasil diskusi yang telah dibahas 

bersama-sama. (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan reward/ penghargaan kepada siswa yang aktif selama proses 

pembelajarn.  
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16. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

bahasan yang belum dipahami (menanya) 

d. Kegiatan Akhir (20  Menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi perkembangan teknologi tranportasi. 

2. Guru mengajak siswa melakukan evaluasi dan mencari kesimpulan hasil 

pembelajaran. (evaluasi) 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (evaluasi) 

4. Guru memberi tindak lanjut berupa tugas kepada siswa untuk mempelajari lagi 

materi yang telah dibahas. 

5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

IX. Sumber Belajar 

a. Media  

a) Video perkembangan teknologi transportasi 

b. Sumber Belajar  

a. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 4 karya Tantya Hisnu P. 

dan Winardi. 

b. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas IV karya I.S. Sadiman dan 

Shendy Amalia. 

c. Buku Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional karya Made Wena. 

d. Buku Media Pembelajaran karya Yudhi Munadi. 

e. Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah (BSNP). 

f. Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas). 

g. Internet  

X. Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

1) Tes   : Soal 

2) Nontes   : Lembar Pengamatan 
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b. Prosedur Penilaian 

1) Tes awal    : tanya jawab 

2) Tes dalam pembelajaran : lembar Kerja Siswa 

3) Tes akhir    : evaluasi tertulis 

c. Jenis Penilaian 

1) Tes tertulis 

2) Tes unjuk kerja 

d. Bentuk Penilaian 

1) Obyektif : pilihan ganda dan jawaban singkat 

 

 

Mengetahui, 

Kolaborator 

 

Tri Puji Astuti, A.Ma 

NIP. 19591031 198201 2 005 

Semarang, 7April 2015 

 

Guru Kelas IV C 

 

Diyah Setiyaningrum 

                    NIM. 1401411077 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

Standar Kompetensi 

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

kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar 

2.3Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI 

 

Kendaraan yang digunakan untuk pergi dan pulang beraktivitas disebut alat 

trnsportasi. Alat transportasi disebut pula sarana pengangkut. Sarana pengangkut sangat  

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengantar kesekolah, kepasar, kekantor, 

keluar kota, atau daerah dan bahkan luar negeri. Dengan demikian terjadilah perpindahan 

orang dari satu tempat lain atau disebut mobilitas manusia. Selain itu alat transportasi juga 

digunakan untuk mengangkut hasil–hasil pertanian, industri dan perkebunan dari suatu 

tempat ketempat lain disebut dengan mobilitas barang.Oleh karena itu, untuk menunjang 

segala kelancaran mobilitas manusia dan mobilitas barang, pemerintah sebaiknya 

membangun sarana-sarana perhubungan baik yang berupa pelebaran jalan, memperbanyak 

pelabuhan-pelabuhan laut serta memperbanyak bandara atau airport. 

1. Jenis- Jenis Teknologi Transportasi Masa Lalu Dan Masa Kini 

Pada masa dahulu alat transportasi tidak seperti sekarang. Banyak cara alami yang 

dapat dipergunakan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran baik udara, air, ataupun 

lingkungan. Dengan kemajuan teknologi, maka teknologi transportasi pun dapat berkembang 

dengan cepat. 

Secara garis besar transportasi dapat dibedakan menjadi alat transportsi darat, air, dan 

udara. Pada masa lalu orang hanya menggunakan transportasi darat dan juga air. Transportasi 

air meliputi sungai, danau, dan laut. Adapun transportasi darat adalah jalan raya dan kereta 

api. Disamping itu transportasi udara masa kini menggunakan pesawat terbang. 

a. Transportasi masa lalu 

a. Pengunaan tenaga angin  

Penggunaan tenaga angin sudah digunakan sejak zaman nenek moyang, Mereka 

datang dari tempat asalnya yaitu yunani dengan memakai perahu layar yang digerakkan 

oleh tenaga angin. Tentu saja ini tidak akan menimbulkan pencemaran udara. Kekurangan 
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perahu layar ini adalah hanya bisa digerakkan jika ada angin. Jadi membutuhkan waktu 

lama untuk sampai ketujuan. 

 

                                                              perahu layar 

b. Menggunakan tenaga orang 

Tenaga orang digunakan untuk mengangkut barang dengan cara dipikul, 

digendong, ditaruh di atas kepala, didorong (gerobak dorong), digotong bersama, 

dipondong doa atas pundak, dan lainnya. Adapun kelebihannya adalah keterbatasan para 

tenaga, serta lamanya waktu yang dibutuhkan. 

 

                                   Gambar orang sedang memikul beban 

c. Menggunakan tenaga hewan 

Dimasa lalu alat transportasi banyak mengunakan tenaga binatang. Diantaranya 

sampai kini masih terlihat di desa-desa. Misalnya kuda, gajah, unta dan lainnya. Saat ini 

angkutan binatang masih dipertahankan untuk keperluan wisata, seperti kereta kuda dan 

naik gajah.Dengan menggunakan tenaga binatang, ongkosnya akan lebih murah dan tidak 

menimbulkan polusi udara. Adapun kekurangannya adalah terlalu lama sampai di tempat 

tujuan. 

http://2.bp.blogspot.com/-qoo9s0bfWYg/UPJR6z3YfYI/AAAAAAAAALI/IMWoma0rmYA/s1600/9.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-OHhPHmvpsQM/UPJScY0-WNI/AAAAAAAAALQ/mVEF3Nyki2I/s1600/sss.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-qoo9s0bfWYg/UPJR6z3YfYI/AAAAAAAAALI/IMWoma0rmYA/s1600/9.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-OHhPHmvpsQM/UPJScY0-WNI/AAAAAAAAALQ/mVEF3Nyki2I/s1600/sss.jpeg
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Manusia memanfaatkan hewan sebagai alat transportasi darat pada zaman dahulu 

d. Menggunakan aliran air 

Dimasa lalu aliran sungai dimanfaakan sebagai alat transportasi. Biasanya 

menggunakan rakit bambu atau perahu lesung. Yang diangkut adalah kayu dari hutan dan 

juga hasil hutan lainnya. Aliran air yang bisa digunakan adalah aliran air yang tenang dan 

stabil, serta airnya yang dalam.  

Kelebihan angkutan aliran air ini adalah ongkosnya murah. Adapun keku-

rangannya adalah waktu tempuhnya terlalu lama dan sangat tergantung pada aliran air. 

 

Gambar kayu gelondongan yang diangkut dengan memanfaatkan aliran sungai 

e. Menggunakan tenaga uap 

Pada masa lalu kereta api tenaga uap sangat penting untuk transportasi, khususnya 

didarat, di Pulau Jawa, kereta api ini dapat menghubungkan kota-kota disekitar wilayah 

tersebut. Bahan bakar utamanya adalah kayu dan batu bara.Kelebihan kereta api tenaga 

uap adalah dapat menarik beban yang sangat berat. Adapun kekurangannya adalah terlalu 

lama jika dibandingkan dengan kendaraan bermesin masa kini. 

b. Tranportasi Masa Kini 

Pada saat sekarang ini banyak diciptakan alat-alat transportasi yang lebih canggih. 

Kecepatannya tinggi dan tempatnya lebih nyaman. Saat ini untuk angkutan darat ada kelas-

kelas tertentu yang telah disediakan, misalnya kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, 

dan super eksekutif. Untuk kelas ekonomi fasilitas kendaraan yang disediakan kurang 

lengkap. Kelas bisnis dilengkapi dengan alat pendingin berupa AC, kelas eksekutif dan 

http://2.bp.blogspot.com/-H0oMHdT46pY/UPJKx7Qo7RI/AAAAAAAAAJQ/oWn6gqvmoJk/s1600/11.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-H0oMHdT46pY/UPJKx7Qo7RI/AAAAAAAAAJQ/oWn6gqvmoJk/s1600/11.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-H0oMHdT46pY/UPJKx7Qo7RI/AAAAAAAAAJQ/oWn6gqvmoJk/s1600/11.jpeg
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super eksekutif dikengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti AC, toilet, dam lainnya. Untuk 

angkutan laut juga disediakan kapal-kapal laut yang melayani kelas-kelas seperti juga 

angkutan darat.  

Alat transportasi yang tercanggih pada masa ini adalah pesawat terbang. Untuk 

bepergian antara kota-kota besar di Indonesia saat ini sudah disediakan angkutan udara. 

Jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Jika kita akan cepat sampai ke 

tujuan. 

Berdasarkan jenisnya alat transportasi dibagi menjadi 3 yaitu darat, laut dan udara. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Alat transportasi Darat 

Alat tranportasi darat pada masa modern ini sudah semakin canggih. Semuanya 

sudah menggunakan mesin yang bersifat modern. Harganya lebih mahal dan daya 

angkutnya lebih cepat. Contohnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan sebaginya. 

 

  Motor      Kereta Api 

 

  Bus      Mobil 

2) Alat Tranportasi Laut 

Kapal yang dahulunya hanya mengandalkan angin dan dayung, tapi sekarang 

sudah berbeda. Kapal sudah digerakkan dengan mesin diesel dan mesin uap. Ada juga 

kapal yang digerakkan dengan tenaga nuklir. Zaman sekarang sudah berbeda. Kapal 

sudah digerakkan dengan mesin diesel, mesin uap. Ada juga kapal yang digerakkan 

http://4.bp.blogspot.com/-zQLSAASsMh4/UPJKy2eS1CI/AAAAAAAAAJs/VdxOIZNUAAQ/s1600/15.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-BTIlTuZLfgo/UPJKycFzPDI/AAAAAAAAAJg/CifOW-4sIRE/s1600/13.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-zQLSAASsMh4/UPJKy2eS1CI/AAAAAAAAAJs/VdxOIZNUAAQ/s1600/15.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-BTIlTuZLfgo/UPJKycFzPDI/AAAAAAAAAJg/CifOW-4sIRE/s1600/13.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-zQLSAASsMh4/UPJKy2eS1CI/AAAAAAAAAJs/VdxOIZNUAAQ/s1600/15.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-BTIlTuZLfgo/UPJKycFzPDI/AAAAAAAAAJg/CifOW-4sIRE/s1600/13.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-zQLSAASsMh4/UPJKy2eS1CI/AAAAAAAAAJs/VdxOIZNUAAQ/s1600/15.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-BTIlTuZLfgo/UPJKycFzPDI/AAAAAAAAAJg/CifOW-4sIRE/s1600/13.jpeg
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dengan tenaga nuklir. Kapal uap mulai menggantikan layar pada awal abad XIX. Pertama 

kali, kapal uap didorong oleh roda-roda pendayung yang besar. Letak roda-roda itu ada di 

samping kiri dan kanan kapal. Sejak tahun 1840 mulai dipakai baling-baling seperti yang 

ada di kapal sekarang. Baling-baling itu ada di bagian belakang kapal dan berada di 

dalam air. Bahan bakar kapal uap adalah batubara. Badan kapal sebelumnya terbuat dari 

kayu diganti dengan besi. Kemudian, besi diganti dengan baja. Menurut fungsinya, ada 

bermacam-macam jenis kapal. Ada kapal barang, kapal penumpang, kapal tanker, kapal 

perang, kapal tunda, kapal ikan dan kapal riset. 

 

   Kapal Penumpang      Kapal pesiar                 Kapal selam 

Urusan transportasi laut diatur oleh Dirjen Perhubungan Laut di bawah naungan 

Departemen Perhubungan. Perusahaan pemerintah yang mengelola transportasi laut 

adalah PT Pelni dan Perum ASDP. Pelni singkatan dari Pelayaran Nasional Indonesia. 

ASDP singkatan dariAngkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. 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). 

3) Alat Transportasi Udara 

Ada macam-macam alat transportasi udara. Selain pesawat udara, ada balon udara, 

dan helikopter. Balon udara dapat terbang karena diberi udara panas. Udara panas itu 

berasal dari hidrogen yang dibakar. Sekarang gas hidrogen tidak dipakai lagi untuk 

menerbangkan balon karena mudah terbakar. Sebagai gantinya, orang sekarang memakai 

gas helium yang tidak mudah terbakar.  

Alat transportasi udara yang lain adalah kapal udara. Kapal udara sebenarnya adalah 

balon udara yang berbentuk mentimun. Kapal udara digerakkan mesin. Supaya kapal udara 

ini dapat melayang, balon udaranya diisi gas helium. Di bagian bawah balon udara ada 

ruangan untuk penumpang. Ruang untuk penumpang itu namanya gondola. Gondola 

memuat kurang lebih 20 orang penumpang. Mesin untuk menggerakkan kapal udara ini 
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dipasang pada gondola. Mesin-mesin itu berfungsi untuk menggerakkan kapal udara ke 

depan, naik, turun, atau berputar. Ada pilot yang mengendalikan kapal udara ini.  

Alat transportasi udara yang lebih modern lagi adalah pesawat udara. Pesawat untuk 

mengangkut penumpang dikembangkan sesudah Perang Dunia I. Pesawat yang pertama 

kali dibuat digerakkan dengan baling-baling. Sekarang, pesawat penumpang sudah 

menggunakan mesin jet. Pesawat penumpang sekarang bisa mengangkut ratusan orang.  

 

 Pesawat     Helikopter 

 

        Pesawat Tempur   Helikopter Tempur 

c. Keuntungan dan Kekurangan Alat Transportasi Tradisional dan Modern 

Transportasi masa lalu/ Tradisional Transportasi masa kini/ Modern 

Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan 

 Peralatan sederhana 

 Memanfaatkan tenaga 

manusia, hewan dan 

kekuatan alam 

 Biaya atau harga relatif 

sangat murah 

 Tidak memerlukan 

jalan yang memadai 

 Tidak menimbulkan 

bahaya, polusi dan 

hemat energi 

 Alat-alat 

mudah 

rusak 

 Bergantung 

pada alam 

(kecepatann

ya) 

 Kekuatan 

kurang baik 

 Bentuk dan 

modelnya 

sederhana. 

 Mempunyai 

kecepatan yang 

tinggi 

 Bentuk, model 

dan warna 

sangat bagus 

 Memperlancar 

usaha dan 

rencana 

manusia 

 Teknologi 

sangat canggih 

 Harga relatif mahal 

 Resiko kecelakaan 

lebih tinggi 

 Menimbulkan 

pencemaran udara, 

suara, dan 

lingkungan (polusi) 

 Membutuhkan jalan 

dan jembatan yang 

memadai 

 Bahan bakar terdiri 

dari bahan tambang 

yang tak dapat 

diperbarui 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Video Perkembangan Teknologi Transportasi 

Spesifikasi video : Video ini berisi tentang macam-macam alat teknologi transportasi darat 

(seperti becak, dokar, delman, motor, mobil, kereta api), udara (balon udara, pesawat, 

helikopter) dan luat (rakit, kapal layar, kapal very, kapal pesiar). Selain itu juga berisi tentang 

perkembangan teknologi transportasi darat, udara dan laut dari tradisional (belum 

menggunakan mesin) ke modern (sudah menggunakan mesin canggih). Durasi tayangan 

video adalah 03.30 menit. Contoh gambar video adalah sebagai berikut: 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Nama Anggota Kelompok 

1. _____________________       3. _____________________ 

2. _____________________       4. _____________________ 

Petunjuk :  

1. Tulis nama anggota kelompok pada kolom yang telah disediakan! 

2. Setelah mengamati video yang ditampilkan guru, kerjakan tugas dibawah ini dengan berdiskusi! 

3. Tulis jawaban pada lembar jawab yang telah tersedia! 

4. Sampaikan hasil diskusi pada teman berdasarkan instruksi guru! 

Soal :  

1. Buatlah daftar nama alat transportasi tradisional dan modern berdasarkan jenis alat transportasi seperti pada tabel dibawah ini! 

 

 

No. 

 

Nama Alat Transportasi  

 

 

Jenis Alat Transportasi 

 

Tradisional 

 

Modern 

1.   Transportasi Darat 

2.   Transportasi Laut 

3.   Transportasi Udara 
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2. Isilah kolom berikut ini dengan teknologi transportasi tradisional dan teknologi transportasi modern yang telah kalian tulis pada soal nomor 1! 

Kemudian tulislah kelebihan dan kekurangan teknologi transportasi tersebut! 

 

N

o. 

Teknologi Transportasi Tradisional N

o. 

Teknologi Transoprtasi Modern 

Nama Alat 

Transportasi 

Kelebihan Kekurangan Nama Alat 

Transportasi 

Kelebihan Kekurangan 

1.    1.    

2.    2.    

3.    3.    

4.    4.    

5.    5.    
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : IVC / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit  

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan  kabupaten/ kota dan 

provinsi.  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Ranah/ Domain Nomor Soal 

dan Bentuk 

Soal 

Butir 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan-

nya 
 

2.3.1   Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

transportasi. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

    

4,5,6,7 

(Pilihan 

Ganda) 

 

 2,3 

(Jawaban 

Singkat) 

 

6 

iii. s

o

a

l 

 

 

Sedang 

2.3.2  Menyebutkan 

macam-macam 

teknologi 

transportasi. 

 

√ 

 

 

 

    1,2,3 

(Pilihan 

Ganda) 

 

1 (Jawaban 

Singkat ) 

4 Mudah 

2.3.6 Membuat 

contoh kelebihan 

teknologi 

transportasi 

tradisional dan 

modern. 

2.3.7 Membuat 

contoh kekurangan 

teknologi 

transportasi 

tradisional dan 

modern. 

  

 

    

 

√ 

 

8,9,10 

(Pilihan 

ganda) 

 

4,5 

(Jawaban 

Singkat) 

5 Sulit 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

palingbenar! 

1. Berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah … 

a. sepeda      c. truk 

b. balon udara   d. perahu 

2. Di bawah ini angkutan darat bermesin adalah ... 

a. dokar     c. mobil 

b. becak     d. helicak 

3.  Gambar disamping merupakan alat transportasi … 

a. sungai    c. udara 

b. darat     d. laut 

4. Bu Tin selalu menggunakan becak untuk pergi ke pasar. Alat yang digunakan 

Bu Tina untuk pergi ke pasar termasuk alat transportasi … 

a. tradisional   c. canggih 

b. modern     d. maju 

5. Alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah...  

    a. kapal tanker    c. kapal ferry 

    b. kapal selam    d. kapal layar 

6. Kapal yang dapat berjalan di bawah maupun di permukaan laut adalah… 

a. kapal pesiar    c. kapal feri 

b. kapal selam    d. kapal tanker 

7. Andong merupakan sarana transportasi dengan menggunakan tenaga … 

a. mesin    c. hewan 

b. angin    d.uap air 

 

http://4.bp.blogspot.com/-zQLSAASsMh4/UPJKy2eS1CI/AAAAAAAAAJs/VdxOIZNUAAQ/s1600/15.jpeg
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8. Salah satu kelebihan dari teknologi transportasi tradisional adalah ... 

a. ramah lingkungan   c. polusi 

b. Mahal     d. canggih 

9. Berikut ini yang tidak termasuk kekurangan dari teknologi transportasi modern 

adalah ... 

a. mahal    c. polusi 

b. canggih    d. cepat 

10. Pak anton adalah seorang pengusaha yang sering bepergian menggunakan 

pesawat terbang. Keuntungan bepergian dengan menggunakan pesawat terbang 

adalah … 

    a. menghemat waktu   c. pelayanan menyenangkan 

    b. penumpang terbatas  d. hemat biaya 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat! 

1. Sebutkan tiga jenis, transportasi jika dilihat dari tempatnya! 

2. Berilah contoh alat transportasi darat pada masa kini! 

3. Alat transportasi apa yang digunakan nenek moyang untuk mengarungi laut 

pada masa lalu? 

4. Berilah 2 contoh kelebihan teknologi transportasi tradisional! 

5. Berilah 2 contoh kekurangan teknologi transportasi modern! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. 

1. D 

2. C 

3. B 

4. A 

5. D 

6. B 

7. C 

8. A 

9. B  

10. A 

II. 

1. Dilihat dari tempatnya transportasi dibagi menjadi 3 jenia yaitu transportasi 

darat, transportasi laut dan transportasi udara. 

2. Motor, mobil, truk, bus, kereta api,bajay, bemo dan sebagainya. 

3. Perahu atau kapal layar dengan mengandalkan hembusan angin. 

4. Kelebihan teknologi transportasi tradisional adalah peralatannya sederhana, 

biaya relative murah, tidak menimbulkan polusi dan hemat energi. 

5. Kekurangan teknologi transportasi modern adalah harga relative mahal, resiko 

kecelakaan tinggi, menimbulkan polusi udara, suara dan lingkungan, 

membutuhkan jalan dan jembatan yang memadai, bahan bakar terdiri dari 

bahan tambang yang tak dapat diperbarui. 
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Skor Penilaian 

Pilihan Ganda   

             Skor maksimum (pilihan ganda )  =  10 

             Skor maksimum (isian)  =  10 

            N = 
 

  
x 100   

           Nilai = 
skor yang diperoleh

skor maksimal
 x 100   

           (Poerwanti, 2008: 6-3) 

            Nilai maksimal = 
  

  
 x 100 

                = 
    

  
 

               =100 

 

 

              Uraian 

No Skor 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Jumlah 10 

 

 

No Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Jumlah 10 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN LKS 

 

Soal :  

1. Buatlah daftar nama alat transportasi tradisional dan modern seperti pada tabel! 

 

 

No. 

 

Nama Alat Transportasi  

 

 

Jenis Alat Transportasi 

 

Tradisional 

 

Modern 

1. Dokar, becak,andong Mobil, motor, kereta api, bus Transportasi Darat 

2. Rakit, perahu layar, sampan Kapal pesiar, kapal penumpang Transportasi Laut 

3. Balon udara Helicopter, pesawat terbang Transportasi Udara 

 

2. Isilah kolom berikut ini dengan teknologi transportasi tradisional dan teknologi transportasi modern! Kemudian tulislah kelebihan 

dan kekurangan teknologi transportasi tersebut! 

No. Teknologi Transportasi Tradisional No. Teknologi Transoprtasi Modern 

Nama Alat 

Transportasi 

Kelebihan Kekurangan Nama Alat 

Transportasi 

Kelebihan Kekurangan 

1. Dokar Biaya relatif murah 

dan ramah lingkungan 

Lama sampai tempat 

tujuan 

1. Mobil Mempunyai 

kecepatan yang 

tinggi 

Harga relatif 

mahal 

2. Becak Ramah lingkungan 

dan harga murah 

Alat-alatnya mudah 

rusak dan waktu lama 

2. Motor Bentuk dan model 

serta warna 

bervariasi dan 

Menimbulkan 

polusi udara, suara 

dan lingkungan 
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bagus 

3. Perahu Layar Peralatan sederhana 

dan ramah lingkungan 

Kecepatannya 

bergantung pada alam 

3. Perahu Pesiar Teknologinya 

canggih 

Harga mahal 

4. Andong Memanfaatkan tenaga 

hewan sehingga relatif 

murah 

Lambat sampai tujuan/ 

memerlukan waktu 

lama sampai tujuan 

4. Truk Mempunyai 

kecepatan tinggi 

Menimbulkan 

polusi udara, suara 

dan lingkungan 

5. Kuda/Unta Ramah lingkungan  Membutuhkan waktu 

lama sampai tempat 

tujuan 

5. Bus Lebih cepat 

sampai tempat 

tujuan 

Menimbulkan 

polusi udara, suara 

dan lingkungan 

Skor Penilaian : 1. Setiap soal benar skor 5 

  2. Setiap soal benar skor 1 

Nilai = 
skor yang  iperole 

skor maksimal
 x 100   (Poerwanti, 2008: 6-3) 

Nilai Maksimal = 
  

  
 x 100 

  = 
    

  
=     
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

Siklus III 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru  :  

Sekolah  : SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : IV C/ II  

 Pokok bahasan    : Perkembangan Teknologi Transportasi 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

Observasi ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang tampak sesuai dengan 

indikator observasi. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika tidak ada deskriptor tampak 

skor 2, jika satu deskriptor tampak 

skor 3, jika dua deskriptor tampak 

skor 4, jika tiga deskriptor tampak 

skor 5, jika empat deskriptor tampak 

(Usman, 2011: 129) 

 

INDIKATOR 

KARAKTER/ SIKAP 

DESKRIPTOR 

 

Skor 

Tampak 

( √ ) 

Jumlah 

1. Saling menghargai/ 

Toleransi 

a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Menerima kekurangan orang lain  

c. Tidak memaksakan pendapat atau 

keyakinan diri pada orang lain 

 



379 

 

 

d. Dapat bekerja sama dengan baik  

2.   Percaya diri a. Pantang menyerah/ tidak mudah putus 

asa 

  

 

 
b. Berani berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu 

 

c. Berani berpendapat, bertanya atau 

menjawab pertanyaan 

 

d. Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan 

 

 

3.  Tanggung jawab 

 

a. Menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru 

  

 

b. Melaksanakan kewajiban dengan baik  

c. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

 

d. Memperhatikan penjelasan guru  

4. Disiplin a. Datang tepat waktu   

b. Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama atau sekolah 

  

c. Mengerjakan tugas dengan baik 

sesuai waktu yang diberikan 

  

d. Mengumpulkan tugas sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

  

5. Kerja sama  a. Aktif dalam kerja kelompok   

b. Memusatkan perhatian pada tujuan 

kelompok 

  

c. Tidak mendahulukan kepentingan 

pribadi 

  

d. Mendorong orang lain untuk bekerja 

sama demi mencapai tujuan bersama 

  

JUMLAH SKOR  

 

Perhitungan Skor 

Skor Maksimal :  25 

Skor Minimal  :  5 



380 

 

 

 
 

                    
                            

                    
 

 

(Widoyoko, 2014: 110) 

 

                            
    

 
 

                    
  

 
 

                      

 

Keterangan: 

Kriteria Penilaian Karakter Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,……………………… 

       Observer, 

 

       ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Penilaian Kategori 

 >  20 s/d 25 Sangat baik (A) 

> 15 s/d  20 Baik (B) 

> 10 s/d  15 Cukup (C) 

     5s/d   10 Kurang  (D) 
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Sintak Pembelajaran 

Model Learning Cycle dengan Media Video 

 

1) Guru mempersiapkan video pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2) Guru menayangkan video pembelajaran IPS yang sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. (Pembangkitan minat) 

3) Siswa mengamati video pembelajaran IPS yang sudah dipilih dan dibuat guru 

berdasarkan tujuan pembelajaran serta mencatat hal-hal penting dalam video. 

(Pembangiktan minat) 

4) Guru melakukan kegiatan tanya-jawab berkaitan dengan video pembelajaran 

IPS dan sesuai pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. (Pembangkitan 

minat) 

5) Membentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa 

6) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi membahas 

suatu masalah dalam kelompok kecil secara mandiri sesuai dengan 

pemahaman awal siswa. (Eksplorasi) 

7) Siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimat sendiri. (Penjelasan) 

8) Guru memberikan klarifikasi tentang konsep yang sebenarnya. (Penjelasan) 

9) Melalui diskusi kelas, siswa membahas konsep tersebut dalam kondisi dan 

situasi berbeda atau baru. (Elaborasi) 

10) Guru bersama siswa melakukan evalusi dan mencari kesimpulan hasil 

pembelajaran. (Evaluasi) 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

 
 

 

LAMPIRAN 10 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 11 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

 
 

 

 

LAMPIRAN 12 
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REKAPITULASIDATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I, II DAN III 
 

No. Indikator 
Jumlah skor yang diperoleh 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 
4 5 5 

2. Memutarkan video sesuai 

dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. 
5 5 5 

3. Melakukan kegiatan tanya-

jawab untuk menarik minat 

dan keingintahuan siswa. 
3 4 4 

4. Membentuk kelompok. 3 4 5 

5. Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok. 
3 3 5 

6. Membantu dan mendorong 

siswa untuk menjelaskan 

konsep yang dibahas dengan 

kalimatnya sendiri. 

3 4 4 

7. Memberikan klarifikasi 

tentang konsep yang 

sebenarnya. 
4 4 5 

8. Memberikan penguatan dan 

motivasi kepada siswa untuk 

mengaplikasi konsep yang 

telah dipelajari dalam situasi 

berbeda atau yang baru. 

3 4 5 

9. Menyimpulkan hasil belajar. 3 4 5 

10. Melakukan evaluasi dan 

tindak lanjut 
3 4 5 

Jumlah skor 34 41 48 

Kategori Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

Semarang, 14 April 2015 

Observer,  

 
Tri Puji Astuti, A.Ma 

NIP. 19591031 198201 2 005 
 

 

 

 

LAMPIRAN 13 
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LAMPIRAN 14 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 



393 

 

 

 

 

 

 

 



394 

 

 

 

 

 

 



395 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LAMPIRAN 15 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I, II DAN III 

 

No Nama Skor yang diperoleh 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. AA 26 31 41 

2. APS 35 44 39 

3. ABL 31 37 41 

4. AIR 40 - 43 

5. AH 27 38 37 

6. ACP 25 37 42 

7. BSA 39 40 39 

8. DKA 29 30 32 

9. ESPR 35 33 42 

10. IA 20 28 40 

11. KFA 13 24 32 

12. LKS 25 29 32 

13. LH - 30 42 

14. MDS 33 36 35 

15. MD 22 25 36 

16. MFAN - - 36 

17. MMZ 36 36 42 

18. MDR 38 41 43 

19. RAW 15 30 36 

20. RNL 26 29 35 

21. RW 25 25 32 

22. SO 23 30 30 

23. SAL 25 35 33 

24. GCS 25 35 40 

25. NAS 24 - 36 

26. DSA 32 37 35 

27. EPSS 27 27 36 

28. TDS 21 30 39 

29. SMT 21 29 33 

30. MRA 24 - 37 

 Jumlah 762 846 1116 

 Rata-rata 27,2 32,5 37,2 

 Kategori Baik Baik Sangat Baik 

 

Semarang, 14 April 2015 

Guru Kelas IVC, 

 
Diyah Setiyaningrum 

NIM. 1401411077 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA PRA SIKLUS 

Mata Pelajaran IPS dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 64 

 

 

No. 
 

Nama Siswa 

Siklus I 

Nilai Ket. 

1. AA 30 Tidak Tuntas 

2. APS 75 Tuntas 

3. ABL 60 Tuntas Tuntas 

4. AIR 75 Tuntas 

5. AH 75 Tuntas 

6. ACP 75 Tuntas 

7. BSA 80 Tuntas 

8. DKA 60 Tidak Tuntas 

9. ESPR 75 Tuntas 

10. IA 60 Tidak Tuntas 

11. KFA 50 Tidak Tuntas 

12. LKS 50 Tidak Tuntas 

13. LH 60 Tidak Tuntas 

14. MDS 60 Tidak Tuntas 

15. MD 60 Tidak Tuntas 

16. MFAN 60 Tidak Tuntas 

17. MMZ 70 Tuntas 

18. MDR 100 Tuntas 

19. RAW 60 Tidak Tuntas 

20. RNL 60 Tidak Tuntas 

21. RW 50 Tidak Tuntas 

22. SO 60 Tidak Tuntas 

23. SAL 60 Tidak Tuntas 

24. GCS 60 Tidak Tuntas 

25. NAS 60 Tidak Tuntas 
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26. DSA 80 Tuntas 

27. EPSS 60 Tidak Tuntas 

28. TDS 60 Tidak Tuntas 

29. SMT 60 Tidak Tuntas 

30. MRA 60 Tidak Tuntas 

Rata-Rata Kelas 63,5 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
30% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 30 

Jumlah Siswa Tuntas 9 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 
21 

 

 

Semarang, 25 Oktober 2014 

Guru Kelas IVC,  

 
Diyah Setiyaningrum 

NIM. 1401411077 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

Mata Pelajaran IPS dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 64 

 

No. 
 

Nama Siswa 

Siklus I 

Nilai Ket. 

1. AA 45 Tidak Tuntas 

2. APS 85 Tuntas 

3. ABL 60 Tuntas Tuntas 

4. AIR 95 Tuntas 

5. AH 80 Tuntas 

6. ACP 85 Tuntas 

7. BSA 95 Tuntas 

8. DKA 85 Tuntas 

9. ESPR 75 Tuntas 

10. IA 45 Tidak Tuntas 

11. KFA 55 Tidak Tuntas 

12. LKS 35 Tidak Tuntas 

13. LH - - 

14. MDS 90 Tuntas 

15. MD 60 Tidak Tuntas 

16. MFAN - - 

17. MMZ 100 Tuntas 

18. MDR 100 Tuntas 

19. RAW 60 Tidak Tuntas 

20. RNL 60 Tidak Tuntas 

21. RW 35 Tidak Tuntas 

22. SO 35 Tidak Tuntas 

23. SAL 85 Tuntas 

24. GCS 70 Tuntas 

25. NAS 85 Tuntas 

26. DSA 75 Tuntas 

LAMPIRAN 19 



405 

 

 

27. EPSS 75 Tuntas 

28. TDS 50 Tidak Tuntas 

29. SMT 50 Tidak Tuntas 

30. MRA 75 Tuntas 

Rata-Rata Kelas 69,46 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
57,14% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 35 

Jumlah Siswa Tuntas 16 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 
12 

 

Semarang, 31 Maret 2015 

Guru Kelas IVC,  

 
Diyah Setiyaningrum 

NIM. 1401411077 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

Mata Pelajaran IPS dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 64 

 

No. 
 

Nama Siswa 

Siklus II 

Nilai Ket. 

1. AA 60 Tidak Tuntas 

2. APS 90 Tuntas 

3. ABL 60 Tidak Tuntas 

4. AIR - - 

5. AH 90 Tuntas 

6. ACP 90 Tuntas 

7. BSA 95 Tuntas 

8. DKA 80 Tuntas 

9. ESPR 90 Tuntas 

10. IA 45 Tidak Tuntas 

11. KFA 90 Tuntas 

12. LKS 60 Tidak Tuntas 

13. LH 80 Tuntas 

14. MDS 80 Tuntas 

15. MD 85 Tuntas 

16. MFAN - - 

17. MMZ 90 Tuntas 

18. MDR 95 Tuntas 

19. RAW 90 Tuntas 

20. RNL 90 Tuntas 

21. RW 85 Tuntas 

22. SO 55 Tidak Tuntas 

23. SAL 75 Tuntas 

24. GCS 60 Tidak Tuntas 

25. NAS - - 

26. DSA 70 Tuntas 
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27. EPSS 60 Tidak Tuntas 

28. TDS 90 Tuntas 

29. SMT 50 Tidak Tuntas 

30. MRA - - 

Rata-Rata Kelas 77,11 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
69,23 % 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 45 

Jumlah Siswa Tuntas 18 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 
8 

 

Semarang, 4 April 2015 

Guru Kelas IVC,  

 
Diyah Setiyaningrum 

NIM. 1401411077 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

Mata Pelajaran IPS dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 64 

 

No. 
 

Nama Siswa 

Siklus III 

Nilai Ket. 

1. AA 90 Tuntas 

2. APS 90 Tuntas 

3. ABL 60 Tidak Tuntas 

4. AIR 95 Tuntas 

5. AH 85 Tuntas 

6. ACP 85 Tuntas 

7. BSA 95 Tuntas 

8. DKA 70 Tuntas 

9. ESPR 95 Tuntas 

10. IA 65 Tuntas 

11. KFA 80 Tuntas 

12. LKS 85 Tuntas 

13. LH 90 Tuntas 

14. MDS 70 Tuntas 

15. MD 75 Tuntas 

16. MFAN 85 Tuntas 

17. MMZ 100 Tuntas 

18. MDR 100 Tuntas 

19. RAW 90 Tuntas 

20. RNL 85 Tuntas 

21. RW 85 Tuntas 

22. SO 45 Tidak Tuntas 

23. SAL 70 Tuntas 

24. GCS 85 Tuntas 

25. NAS 85 Tuntas 

26. DSA 80 Tuntas 
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27. EPSS 80 Tuntas 

28. TDS 95 Tuntas 

29. SMT 55 Tidak Tuntas 

30. MRA 80 Tuntas 

Rata-Rata Kelas 81,67 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
90% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 45 

Jumlah Siswa Tuntas 27 

Jumlah Siswa Tidak 

Tuntas 
3 

 

Semarang, 7 April 2015 

Guru Kelas IVC,  

 
Diyah Setiyaningrum 

      NIM. 1401411077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



410 

 

 

REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I, II, III 

MATA PELAJARAN IPS KELAS IV C SDN KARANGAYU 02 KOTA 

SEMARANG 

 

No. 

 

Nama 

Siswa 

Nilai 

 

Siklus I 

 

Siklus II 

 

Siklus III 

 

Rata-rata 

 

Ket. 

1. AA 45 60 90 65 Tuntas 

2. APS 85 90 90 88,3 Tuntas 

3. ABL 60 60 60 60 Tidak Tuntas 

4. AIR 95 - 95 95 Tuntas 

5. AH 80 90 85 85 Tuntas 

6. ACP 85 90 85 86,7 Tuntas 

7. BSA 95 95 95 95 Tuntas 

8. DKA 85 80 70 78,3 Tuntas 

9. ESPR 75 90 95 86,7 Tuntas 

10. IA 45 45 65 51,7 Tidak Tuntas 

11. KFA 55 90 80 75 Tuntas 

12. LKS 35 60 85 60 Tidak Tuntas 

13. LH - 80 90 85 Tuntas 

14. MDS 90 80 70 80 Tuntas 

15. MD 60 85 75 73,3 Tuntas 

16. MFAN - - 85 85 Tuntas 

17. MMZ 100 90 100 96,7 Tuntas 

18. MDR 100 95 100 98,3 Tuntas 

19. RAW 60 90 90 80 Tuntas 

20. RNL 60 90 85 78,3 Tuntas 

21. RW 35 85 85 68,3 Tuntas 

22. SO 35 55 45 45 Tidak Tuntas 

23. SAL 85 75 70 76,7 Tuntas 

24. GCS 70 60 85 71,7 Tuntas 
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25. NAS 85 - 85 85 Tuntas 

26. DSA 75 70 80 75 Tuntas 

27. EPSS 75 60 80 71,7 Tuntas 

28. TDS 50 90 95 78,3 Tuntas 

29. SMT 50 50 55 51,7 Tidak Tuntas 

30. MRA 75 - 80 71,7 Tuntas 

Jumlah 1945 2065 2450 1070  

Rata-Rata 69,46 77,11 81,67 76,4  

Ketuntasan 57,14 % 69,23 % 90 % 83,33 %  

 

Semarang, 14 April 2015 

Mengetahui,       

Guru Mitra     Guru Kelas IVC 

  
Tri Puji Astuti, A.Ma    Diyah Setiyaningrum 

NIP. 19591031 198201 2 005    NIM.1401411077 
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA SIKLUS I 

 

 

Semarang, 31 Maret 2015 

       Observer, 

  
        Nur Ika Wati 

 

  

No. Nama 

Siswa 

Skor setiap indikator Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 

1 AA 4 2 5 5 4 20 Baik 

2 APS 4 5 5 5 5 24 Sangat Baik 

3 ABL 4 5 5 5 5 24 Sangat Baik 

4 AIR 4 5 5 5 5 24 Sangat Baik 

5 AH 3 2 3 5 2 15 Cukup 

6 ACP 4 2 3 5 5 19 Baik 

7 BSA 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

8 DKA 2 2 2 5 3 14 Cukup 

9 ESPR 5 3 5 5 5 23 Sangat Baik 

10 IA 2 2 2 5 2 13 Cukup 

11 KFA 2 1 3 3 2 11 Cukup 

12 LKS 3 3 3 5 2 16 Baik 

13 LH - - - - - - - 

14 MDS 3 3 4 5 3 18 Baik 

15 MD 4 2 5 3 5 19 Baik 

16 MFAN - - - - - - - 

17 MMZ 5 3 4 5 5 22 Sangat Baik 

18 MDR 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

19 RAW 2 1 2 3 2 10 Kurang 

20 RNL 4 3 5 5 5 22 Sangat Baik 

21 RW 3 3 5 5 5 21 Sangat Baik 

22 SO 3 2 3 5 2 15 Cukup 

23 SAL 3 2 3 5 5 18 Baik 

24 GCS 3 3 3 5 5 19 Baik 

25 NAS 3 2 4 3 2 14 Cukup 

26 DSA 4 5 5 5 5 24 Sangat Baik 

27 EPSS 3 5 5 5 2 20 Baik 

28 TDS 2 3 3 3 2 13 Cukup 

29 SMT 2 3 3 3 2 13 Cukup  

30 MRA 2 3 4 3 2 14 Cukup 

 

Jumlah Skor Klasikal 515 

Rata-rata 18,4 

Kategori Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA SIKLUS II 

 

 

Semarang,  4 April 2015 

Observer, 

  
ARIANI 

 

No. Nama 

Siswa 

Skor setiap indikator Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 

1 AA 4 4 5 5 3 21 Sangat Baik 

2 APS 5 5 5 5 5 25 Sangat  Baik 

3 ABL 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

4 AIR - - - - - - - 

5 AH 4 4 5 5 3 21 Sangat Baik 

6 ACP 5 4 5 5 5 24 Sangat  Baik 

7 BSA 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

8 DKA 3 3 4 5 5 20 Baik 

9 ESPR 5 4 4 5 4 22 Sangat  Baik 

10 IA 5 4 4 5 4 22 Sangat Baik 

11 KFA 4 3 4 5 3 19 Baik 

12 LKS 5 4 4 5 3 21 Sangat Baik 

13 LH 5 4 4 5 5 23 Sangat  Baik 

14 MDS 4 3 4 5 3 19 Baik 

15 MD 5 3 4 5 4 21 Sangat Baik 

16 MFAN - - - - - - - 

17 MMZ 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

18 MDR 5 5 3 5 5 23 Sangat  Baik 

19 RAW 4 5 4 5 3 21 Sangat Baik 

20 RNL 5 3 4 5 5 22 Sangat Baik 

21 RW 5 4 4 5 3 21 Sangat Baik 

22 SO 4 3 5 4 4 20 Baik 

23 SAL 4 3 4 5 3 19 Baik 

24 GCS 5 4 4 5 5 23 Sangat Baik 

25 NAS - - - - - - - 

26 DSA 5 5 4 5 5 24 Sangat Baik 

27 EPSS 5 5 5 3 5 23 Sangat  Baik 

28 TDS 4 4 5 5 3 21 Sangat Baik 

29 SMT 4 3 4 5 5 21 Sangat Baik 

30 MRA - - - - - - - 

 

Jumlah Skor Klasikal 571 

Rata-rata 21,9 

Kategori Sangat Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA SIKLUS III 

 

 

Semarang,  7 April 2015 

Observer, 

  
Nur Ika Wati 

 

No. Nama 

Siswa 

Skor setiap indikator Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 

1 AA 5 5 5 5 4 24 Sangat Baik 

2 APS 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
3 ABL 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
4 AIR 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
5 AH 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
6 ACP 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

7 BSA 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
8 DKA 5 3 5 5 4 22 Sangat Baik 
9 ESPR 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
10 IA 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

11 KFA 4 4 5 5 4 22 Sangat Baik 
12 LKS 5 3 5 5 4 22 Sangat Baik 
13 LH 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
14 MDS 5 3 5 5 4 22 Sangat Baik 

15 MD 5 4 5 5 4 23 Sangat Baik 
16 MFAN 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
17 MMZ 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
18 MDR 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

19 RAW 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
20 RNL 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
21 RW 4 4 5 5 4 22 Sangat Baik 
22 SO 5 3 5 5 4 22 Sangat Baik 

23 SAL 5 3 5 5 4 22 Sangat Baik 
24 GCS 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
25 NAS 5 5 5 5 4 24 Sangat Baik 
26 DSA 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

27 EPSS 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 

28 TDS 5 5 5 5 5 25 Sangat Baik 
29 SMT 5 3 5 5 5 23 Sangat Baik 
30 MRA 4 5 5 5 4 23 Sangat Baik 

 

Jumlah Skor Klasikal 721 

Rata-rata 24,03 

Kategori Sangat Baik 
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS I, II DAN III KELAS IV C SDN KARANGAYU 02 KOTA 

SEMARANG 

 

No Nama Skor yang diperoleh 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. AA 20 21 24 

2. APS 24 25 25 

3. ABL 24 25 25 

4. AIR 24 - 25 

5. AH 15 21 25 

6. ACP 19 24 25 

7. BSA 25 25 25 

8. DKA 14 20 22 

9. ESPR 23 22 25 

10. IA 13 22 25 

11. KFA 11 19 22 

12. LKS 16 21 22 

13. LH - 23 25 

14. MDS 18 19 22 

15. MD 19 21 23 

16. MFAN - - 25 

17. MMZ 22 25 25 

18. MDR 25 23 25 

19. RAW 10 21 25 

20. RNL 22 22 25 

21. RW 21 21 22 

22. SO 15 20 22 

23. SAL 18 19 22 

24. GCS 19 23 25 

25. NAS 14 - 24 

26. DSA 24 24 25 

27. EPSS 20 23 25 

28. TDS 13 21 25 

29. SMT 13 21 23 

30. MRA 14 - 23 

 Jumlah 515 571 721 

 Rata-rata 18,4 21,9 24,03 

 Kategori Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

Semarang, 14 April 2015 

Guru Kelas IVC, 

 
Diyah Setiyaningrum 

NIM. 1401411077 
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 CATATAN LAPANGAN  

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

 

 Secara keseluruhan pembelajaran yang dilaksanakan guru sudah baik. 

Walaupun masih ada beberapa kekurangan, guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah direncanakan 

sebelumnya, Pada kegiatan awal pembelajaran guru sudah mengkondisikan siswa 

dengan baik, mempersiapkan sumber dan media belajar dan memberikan 

apersepsi dengan jelas. Namun guru belum memberikan motivasi kepada siswa 

dengan baik. Siswa merasa tertarik dengan video yang ditayangkan guru, dapat 

dilihat dari antusias siswa memperhatikan video dan tenang saat memperhatikan 

video namun masih sedikit siswa yang mencatat hal-hal penting dalam video.  

 Pada saat kegiatan tanya jawab, pertanyaan disampaikan dengan jelas 

dan sesuai materi, namun belum meningkatkan interaksi siswa, hal tersebut 

terlihat dari sedikitnya siswa yang menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru.Ketika siswa berkelompok, guru kurang bisa menciptakan suasana kelas 

yang kondusif sehingga penyampaian tugas kelompok dari guru kurang 

diperhatikan siswa. Ketika diskusi berlangsung, guru kurang memotivasi siswa 

untuk bekerjasama dengan kelompoknya, sehingga masih ada siswa yang belum 

berpartisipasi dalam kelompok. Guru hanya membimbing kelompok yang 

meminta bantuan saja, hal tersebut membuat siswa yang tidak berani bertanya 

mengalami kesulitan. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan waktu 

terlalu banyak kepada siswa untuk mengerjakan soal evaluasi. 

      Semarang, 31 Maret 2015 

       Observer, 

  

      Diyah Setiyaningrum 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 

 Pada kegiatan awal pembelajaran, guru lupa menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. Walaupun demikian, proses pembelajaran tetap 

berlangsung dengan baik dan lancar. Pengelolaan kelas perlu ditingkatkan lagi 

karena guru masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang membuat gaduh 

dikelas. Ketika video ditayangkan, siswa semakin antusias untuk memperhatikan 

video, dan mencatat hal-hal yang terdapat dalam video. Siswa yang bertanya dan 

berpendapat lebih banyak dibandingkan siklus sebelumnya, namun guru perlu 

lebih memotivasi siswa agar semakin banyak lagi siswa yang berani berpendapat 

dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Pada kegiatan berdiskusi 

kelompok, guru perlu memotivasi siswa untuk bekerjasama dengan kelompok dan 

memusatkan perhatian siswa pada topik yang dibahas. Saat menjelaskan materi, 

guru sudah melibatkan siswa dalam menjelaskan materi dan membenarkan 

persepsi siswa yang kurang tepat, namun guru belum menggunakan contoh-

contoh yang variatif dalam menjelaskan materi. 

 

 

      Semarang, 4 April 2015 

       Observer, 

  

        Diyah Setiyaningrum 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL LEARNING CYCLE DENGAN MEDIA VIDEO 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS DI SDN 

KARANGAYU 02 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah direncanakan dan terlaksana dengan baik sesuai 

prosedur. Ketika video ditayangkan, siswa antuasias melihat video dan mencatat 

hal-hal penting dalam video. Saat guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan 

siswa, semakin banyak siswa yang berani menjawab pertanyaan guru. Namun 

dalam proses pemberian pertanyaan, guru belum memberikan waktu berpikir 

kepada siswa karena siswa langsung menjawab pertanyaan dengan spontan. 

Walalupun demikian, siswa tetap menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. 

Selain itu pengelolaan kelas perlu lebih ditingkatkan lagi karena guru masih 

kesulitan dalam mengendalikan siswa yang membuat gaduh dikelas seperti pada 

awal pembentukan kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi, ada beberapa 

siswa yang ramai dan ribut sendiri dan tidak memperhatikan guru maupun siswa 

yang presentasi di depan. Penggunaan video dapat membangkitkan minat dan 

keingintahuan siswa mengenai materi yang akan dipelajari bersama. 

Pembelajaran melalui model Learning Cycle dengan media video berlangsung 

menyanangkan dan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 

 

      Semarang, 7 April 2015 

       Observer, 

  

       Diyah Setiyaningrum 
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 SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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 SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN 
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 SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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 SURAT KETERANGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 
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NILAI TERENDAH DAN NILAI TERTINGGI SIKLUS I 
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NILAI TERENDAH DAN NILAI TERTINGGI SIKLUS II 
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NILAI TERENDAH DAN NILAI TERTINGGI SIKLUS III 
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FOTO PENELITIAN 

 

Foto 1. Lokasi Penelitian 

 

 

Foto 2. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan kegiatan tanya jawab 
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Foto 3. Guru menayangkan videotentang “Perkembangan Teknologi Produksi” 

Foto 4. Siswa memperhatikan video pembelajaran IPS yang ditayangkan guru 
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Foto 5. Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa 

 

Foto 6. Membentuk kelompok kecil 
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Foto 7. Guru membimbing siswa dalam kelompok kecil 

 

Foto 8. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil dengan lembar kerja siswa 
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Foto 9. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

 

 

Foto 10. Guru memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai materi yang dibahas 



431 

 

 

Foto 11. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang aktif 

Foto 12. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
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Foto 12. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

Foto 14. Guru Mitra (Kolaborator) 




