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ABSTRAK
Sari, Ida Aprilyana. 2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui
Model Role Playing Berbantuan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas VA
MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd, M.Sn.
IPS merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang segala aspek
kehidupan di dunia. Dengan ilmu IPS, diharapkan manusia dapat menjadi warga
negara yang baik. berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama kolaborator pada
pembelajaran IPS di MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang menunjukkan
bahwa kualitas pembelajaran IPS rendah. Peneliti menemukan permasalahan
berkaitan dengan kualitas pembelajaran yang meliputi ketrampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa. Dari segi guru, guru hanya menggunakan metode
ceramah, tidak melakukan pengelompokan, tidak menggunakan model
pembelajaran beserta media dan pemberian penguatan belum optimal. Dari segi
siswa, siswa pasif, kurang antusias, kesulitan memahami penjelasan guru, kurang
dapat mengemukakan pendapat. Hal tersebut mengakiatkan rendahnya hasil
belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota
Semarang yang ditunjukkan dengan data bahwa dari 28 siswa, 17 siswa (61%)
kurang menguasai materi sehingga tidak tuntas dalam pembelajaran IPS.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang
meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa di kelas VA MI
Al Iman Gunungpati Kota Semarang.
Desain Penelitian ini menggunakan PTK yang dilaksanakan dalam tiga
siklus dengan satu kali pertemuan setiap siklusnya. Setiap siklus melalui empat
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek yang
diteliti yaitu guru dan siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang.
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non-tes. Analisis data
menggunakan analisis statistik kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar di setiap siklusnya. Skor keterampilan guru
siklus I, II, dan III adalah 30 (baik), 37 (baik), dan 43 (sangat baik). Skor aktivitas
siswa siklus I, II, dan III adalah 27,8 (baik), 30 (baik), dan 33,1 (sangat baik).
Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I, II, dan III sebesar 79%,
89%, dan 93%.
Simpulan penelitian ini adalah melalui model Role Playing berbantuan
media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada kelas VA
MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang. Saran dari penelitian ini adalah dalam
pembelajaran hendaknya guru menggunakan media dan model pembelajaran,
salah satunya adalah dengan menggunakan model Role Playing dan media audio
visual sehingga hasil belajar siswa baik.
Kata kunci: IPS; Audio Visual; Kualitas Pembelajaran; Role Playing
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
IPS merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari manusia dengan
segala aspek kehidupan yang ada di dunia. Dengan ilmu IPS, manusia belajar
tentang bagaimana cara berinteraksi dan mengenal alam sekitarnya sehingga IPS
dapat membentuk manusia menjadi warga negara yang berkepribadian baik. Hal
tersebut sesuai dengan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Berbagai bidang ilmu yang diajarkan dalam bidang pendidikan harus
memuat materi pembelajaran yang berbobot dan dapat mengembangkan
kepribadian peserta didik. Mata pelajaran yang cocok untuk pengembangan
kepribadian peserta didik salah satunya adalah mata pelajaran IPS. Hal ini
diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi bahwa IPS merupakan suatu mata
pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi
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yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat
materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS,
peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang
demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.
Menurut Sardiyo (2009:1.27), Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji aspek
kehidupan manusia berdasarkan satu kesatuan gejala sosial atau masalah sosial.
Ruang lingkup pembelajaran IPS adalah hal-hal yang berkenaan dengan manusia
dan kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota
masyarakat. Mulyono (dalam Hidayati, 2008:1-26) menyebutkan bahwa
mempelajari IPS pada hakekatnya menelaah interaksi antara individu dan
masyarakat dengan lingkungan (fisik dan social-budaya). Materi IPS digali dari
segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu,
pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya
merupakan suatu pengajaran yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Sumber materi IPS ada 5 macam antara lain: 1) segala sesuatu atau apa
saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa,
kecamatan sampai lingkungan yang luas seperti negara dan dunia dengan berbagai
permasalahannya; 2) kegiatan manusia misalnya, mata pencaharian, pendidikan,
keagamaan, produksi, komunikasi dan transportasi; 3) lingkungan geografi dan
budaya meliputi, segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari
lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh; 4) kehidupan masa lampau,
perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan
terdekat sampai yang terjauh tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang
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besar; 5) anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan,
pakaian, permainan, keluarga. Dengan demikian masyarakat dan lingkungan yang
semula merupakan sumber materi dalam IPS dapat sekaligus menjadi
laboratoriumnya atau dengan kata lain pengetahuan fakta, konsep, maupun teori
yang diperoleh anak dalam kelas dapat langsung diterapkan dalam kehidupan
masyarakat (Hidayati, 2008:1.26).
Hasil temuan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum
Departemen Pendidikan Nasional (2011:5-7) mengenai kajian pelaksanaan
kurikulum IPS menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS terdapat berbagai
permasalahan diantaranya: 1) pembelajaran lebih menekankan pada pembelajaran
konvensional; 2) pembelajaran IPS kurang mengembangkan model yang variatif;
3) pembelajaran kurang menekankan 4 pada aktivitas siswa; 4) pembelajaran IPS
cenderung hafalan; 5) kurangnya penggunaan media.
Berdasarkan hasil refleksi bersama kolaborator pada saat pelaksanaan
Praktek Pengalaman Lapangan, menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran IPS di
MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang rendah. Peneliti menemukan
permasalahan yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Dari segi guru, guru
hanya menggunakan metode ceramah dan tidak melakukan pengelompokan dalam
proses pembelajaran, belum menerapkan model pembelajaran yang efektif, kurang
memanfaatkan media pembelajaran, dan belum memberikan penguatan secara
optimal. Masalah yang berkaitan dengan aktivitas siswa yaitu siswa cenderung
pasif, kurang antusias dan kesulitan dalam memahami penjelasan guru. Selain itu,
siswa kurang dapat mengemukakan pendapat, hal tersebut terjadi karena guru
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mendominasi pembelajaran tanpa menggunakan model yang dapat meningkatkan
aktivitas siswa.
Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar
siswa pada pembelajaran IPS di kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota
Semarang pada KD 2.1. Rendahnya hasil belajar ditunjukkan dengan data bahwa
dari 28 siswa, 17 siswa (61%) kurang menguasai materi pada KD 2.1. Siswa
kesulitan dalam mengenal dan memahami nama-nama tokoh pahlawan. Dari 28
siswa, hanya 11 siswa (39%) yang mencapai KKM (63). Rerata kelas yaitu 62,9
dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 30.
Dengan melihat hasil belajar siswa, diperlukan alternatif pemecahan yang
dapat memperbaiki kualitas pembelajaran IPS. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, berdasarkan diskusi antara peneliti dan kolaborator yaitu guru kelas VA,
menetapkan alternatif tindakan berupa penerapan model yang dapat meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Maka peneliti menggunakan model Role Playing atau
bermain peran yang diharapkan dapat menunjang aktivitas dan pemahaman siswa.
Dengan model Role Playing, siswa akan lebih mudah memahami karena seolaholah melihat secara langsung kejadian yang terjadi pada masa lalu. Selain itu,
siswa akan lebih mudah dalam menghafal dan mengingat tokoh-tokoh pahlawan
yang diperankan oleh temannya.
Peneliti memilih model Role Playing karena menurut Huda (2013;208)
model ini memiliki kelebihan yaitu: 1) dapat memberi ingatan yang kuat dan
tahan lama dalam ingatan siswa; 2) menjadikan pengalaman belajar yang
menyenangkan; 3) membuat suasana kelas menjadi dinamis dan antusias; 4)
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membangkitkan gairah dan optimisme siswa serta menumbuhkan rasa
kebersamaan; 5) memungkinkan siswa memerankan sesuatu yang akan dibahas
pada proses belajar.
Penerapan model akan lebih efektif apabila menggunakan media
pembelajaran. Menurut Anitah (2011;6.11), media pembelajaran merupakan
saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran (messages) yang
disampaikan oleh sumber pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) dengan
maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai
dengan tujuannya. Jadi, fungsi media adalah sebagai perantara. Dengan
menggunakan media pembelajaran diharapkan siswa aktif, antusias dan lebih
mudah dalam mengingat materi yang diajarkan. Karena dengan media
pembelajaran yang dilihat oleh siswa akan terasa nyata. Media yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah media audio visual. Hamdani (2011: 249)
menyebutkan bahwa media audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar
kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu audio visual berfungsi
sebagai penunjang pembelajaran yang berbasis audio (suara) dan visual (gambar).
Dalam batas-batas tetentu media ini dapat juga menggantikan peran dan tugas
guru. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran.
Penggunaan model Role Playing didukung oleh penelitian yang dilakukan
Suchismita Bhattacharjee, PhD dengan judul “Usefulness of Role-Playing
Teaching in Construction Education”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan
bahwa salah satu pendekatan yang menerapkan studi student centered adalah
ajaran Role-Playing yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah program
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pembangunan serta dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Strategi ini memberikan
kesempatan unik untuk siswa untuk mengambil peran pemangku kepentingan
proyek yang berbeda dan memecahkan masalah kehidupan nyata yang telah
direplikasi di kelas. Sedangkan penggunaan media audio visual didukung oleh
penelitian yang dilakukan Istihanah Rahayu tahun 2013 dengan judul
“Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Menggunakan Media Audio Visual
Kelas V SD” (JPGSD, volume 01 nomor 02). Dalam penelitian tersebut,
peningkatan keterampilan guru pada siklus I yaitu 71,8 dan pada siklus II
meningkat menjadi 88,3. Sementara itu, ketuntasan belajar menyimak cerita
dengan menggunakan media audio visual siswa mengalami peningkatan. Pada
siklus I ketuntasan mencapai 68% dan pada siklus II ketuntasan mencapai 84%.
Selanjutnya, penggunaan model Role Playing berbantuan media audio
visual pernah dilakukan oleh Ni Md Rai Ariwitari, dkk pada tahun 2014 dengan
judul “Pengaruh Metode pembelajaran Role Playing Berbantuan Media Audio
Visual terhadap Hasil Belajar PKn Kelas V SD Gugus 1 Tampaksiring” (Jurnal
Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Vol.2 no.1). Penelitian dilakukan
dengan jenis penelitian eksperimen semu yang membandingkan antara siswa yang
di ajar dengan model Role Playing berbantuan Media Audio Visual dengan siswa
yang di ajar dengan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar PKn antara siswa yang
dibelajarkan dengan metode pembelajaran role playing berbantuan media audio
visual dengan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Nilai
thit (4,66) dengan taraf signifikan 5% diperoleh ttab (2,000) karena thit lebih
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besar dari ttab maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai rata-rata hasil belajar PKn
yang dicapai kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran role playing (79,00)
lebih dari nilai rata-rata siswa yang dicapai kelompok siswa yang mengikuti
pembelajaran konvensional (72,00). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
metode pembelajaran role playing berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa
kelas V SD Gugus 1 Tampaksiring.
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS, dimana dengan penggunaan model Role Playing berbantuan
media audio visual akan meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa
dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain meningkatkan aktivitas siswa, penelitian
ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru untuk mengadakan
pembelajaran yang bervariasi agar siswa mendapat pengalaman belajar yang
menyenangkan dan mudah dalam mengingat materi yang diajarkan sehingga hasil
belajar meningkat.
Dari ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran
IPS melalui Model Role Playing berbantuan Media Audio Visual pada Siswa
Kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang.”

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
permasalahan umum sebagai berikut:
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“Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi pada siswa kelas VA

MI Al Iman Gunungpati Kota

Semarang?”
Adapun rumusan masalah tersebut dirinci sebagai berikut :
1. Apakah dengan menggunakan model Role Playing berbantuan media audio

visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Seputar Proklamasi pada siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati
Kota Semarang?
2. Apakah melalui model Role Playing berbantuan media audio visual dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi pada siswa kelas VA

MI Al Iman Gunungpati Kota

Semarang?
3. Apakah dengan menggunakan model Role Playing berbantuan media audio
visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Seputar Proklamasi pada siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati
Kota Semarang?

1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, didapatkan alternatif
pemecahan masalah yaitu melalui model Role Playing berbantuan media audio
visual. Adapun langkah-langkah penggunaan model Role Playing menurut Huda
(2013;208) pada pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi sebagai
berikut:
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1. Penyusunan skenario yang akan diperankan siswa;
2. Membentuk kelas menjadi 3 kelompok besar dan masing-masing
kelompok diberi skenario untuk dipelajari beberapa hari sebelum KBM;
3. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai;
4. Memanggil kelompok yang mendapat giliran untuk memerankan skenario
yang telah dipelajari beberapa hari sebelumnya;
5. Setelah selesai ditampilkan, guru memberikan Lembar Kerja Kelompok
dan meminta siswa memberikan komentar atas penampilan kelompok yang
maju;
6. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi;
7. Kesimpulan;
8. Penutup.
Langkah media audio visual yang akan digunakan dalam pembelajaran IPS
tentang Peristiwa Seputar Proklamasi menurut Djamarah (2013;136) adalah
sebagai berikut :
1. Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media audio visual
sebagai media pembelajaran;
2. Persiapan kelas;
3. Penyajian pelajaran dan pemanfaatan media;
4. Langkah kegiatan belajar siswa;
5. Langkah evaluasi pengajaran.
Langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti memadukan
antara model Role Playing menurut Huda (2013;208) dengan media audio visual
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menurut Djamarah (2013;136). Adapun langkah pembelajaran dengan model Role
Playing berbantuan media audio visual pada pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi sebagai berikut :
1) Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa Seputar
Proklamasi.
2) Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui.
3) Kelompok yang mendapat giliran maju untuk memerankan skenario yang
telah dibagikan guru beberapa hari sebelum KBM.
4) Siswa yang tidak maju menyimak skenario yang diperankan kelompok
lain.
5) Siswa dibentuk menjadi 7 kelompok.
6) Siswa berdiskusi mengerjakan LKS dan masing-masing individu
memberikan komentar atas kelompok yang maju.
7) Siswa membahas hasil lembar kerja kelompok.
8) Kesimpulan dengan cara guru menayangkan slide, siswa diminta
menebak gambar yang ada dalam slide.
Dengan langkah-langkah di atas diharapkan siswa dapat berpartisipasi
aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, siswa lebih mudah mencerna materi
yang disampaikan guru, dan lebih mudah dalam mengingat tokoh-tokoh
pahlawan. Selain itu, siswa diharapkan mampu mengemukakan pendapat secara
lisan maupun tulisan, serta dapat membangun pengetahuan dari pengalaman yang
diperolehnya.
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini secara umum adalah :
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada materi Peristiwa
Seputar Proklamasi siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang.
Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:
1. Mendeskripsikan

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan

menggunakan model Role Playing berbantuan media audio visual pada siswa
kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Role
Playing berbantuan media audio visual pada siswa kelas VA MI Al Iman
Gunungpati Kota Semarang.
3. Meningkatkan

hasil

belajar

siswa

dalam

pembelajaran

IPS

dengan

menggunakan model Role Playing berbantuan media audio visual pada siswa
kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat
teoritis maupun besifat praktis.
1.4.1. Manfaat Teoritis
Penerapan model Role Playing dan media audio visual dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA MI Al Iman
Gunungpati Kota Semarang sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi
dunia pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi
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pada pengembangan pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi
terutama pada materi tentang tokoh-tokoh pahlawan.
1.4.2. Manfaat Praktis
1.4.2.1.Guru
Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan guru
dalam mengatasi dan menghadapi permasalaham yang ada dalam proses
pembelajaran. Dapat pula sebagai bahan refleksi bagi guru terhadap pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
1.4.2.2.Siswa
Dengan penerapan model Role Playing dan media audio visual, motivasi
belajar siswa pada pembelajaran IPS akan meningkat, sehingga dapat memperoleh
hasil belajar yang maksimal. Selain itu pemahaman dan daya ingat siswa akan
bertahan lama karena proses pembelajaran yang bermakna.
1.4.2.3.Lembaga
Dengan penggunaan model yang inovatif dan media yang menarik dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan
menjadi informasi berharga bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran
yang lebih baik, efektif, dan efisien.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI
2.1.1. Hakikat Belajar
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar
merupakan kegiatan yang paling pokok. Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya.
Belajar menurut Hamdani (2011:21) adalah perubahan tingkah laku atau
penampilan,

dengan

serangkaian

kegiatan.

Misalnya

dengan

membaca,

mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Sejalan dengan Hamdani,
Abdul Majid (2014:15) mengartikan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan
proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,
dan kepandaian. Dimyati dan Mudjiono (2013:18) mengaskan bahwa belajar
merupakan proses internal yang kompleks dan berlangsung secara terus-menerus.
Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi
ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar adalah perubahan
disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan
disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang
secara ilmiah Gagne (dalam Suprijono 2012:2).
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa belajar pada
hakekatnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah perilaku atau nilai
yang ada didalam diri seseorang ke arah yang lebih positif. Belajar merupakan
suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan baru. Dengan belajar, seseorang akan
membuka wawasan dan bersikap terbuka terhadap perubahan. Belajar merupakan
suatu yang dilakukan secara terus-menerus.
2.1.2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Proses Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010:54)
antara lain:
1. Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor yang berada dalam diri siswa. Faktor-faktor
intern yang mempengaruhi belajar diantaranya:
1) Faktor Jasmaniah.
Faktor Jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Proses
belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu dan
dalam keadaan cacat tubuh.
2) Faktor Psikologis.
Setiap individu memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda,
tentunya hal ini turut mempengaruhi belajar seseorang. Beberapa faktor
psikologis

meliputi

intelegensi,

kematangan, dan kesiapan.

perhatian,

minat,

bakat,

motif,
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3) Faktor Kelelahan.
Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi dua macam, yaitu
kelelahan jasmani dan rohani (bersifat psikis).
2. Faktor Ekstern
Selain faktor intern, belajar juga dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor
ekstern adalah faktor yang berada di luar siswa. Faktor-faktor ekstern meliputi:
1) Faktor Keluarga.
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:
cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah
tangga, dan keadaan ekonomi keluarga.
2) Faktor Sekolah.
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,
disiplin sekolah, alat pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran,
keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.
3) Faktor Masyarakat.
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap
belajar siswa. Karena siswa hidup dalam masyarakat. Faktor masyarakat
meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul,
dan bentuk kehidupan masyarakat.
Sebagai pendidik, guru tidak boleh melupakan faktor-faktor tersebut dalam
kegiatan pembelajaran. Siswa sebagai unsur belajar harus mendapatkan fasilitas
yang memadai dalam setiap kegiatan pembelajaran.
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2.1.3. Hakikat Pembelajaran
Pembelajaran terjalin karena adanya interaksi antar komponen belajar,
yaitu guru dan siswa. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 pasal 1 yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi
antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar. Permendikbud nomor 81A tentang Implementasi
Kurikulum menyebutkan bahwa di dalam pembelajaran, peserta didik didorong
untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks,
mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan
melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai
dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Jadi, pembelajaran
dilakukan dengan mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan
peserta didik yang sangat kompleks. Hal tersebut dibenarkan oleh Trianto
(2010:17) yang mengartikan pembelajaran sebagai aspek kegiatan manusia yang
kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara
sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara
pengembangan dan pengalaman hidup.
Pembelajaran menurut Huda (2013:6) merupakan produk dari lingkungan
eksperiental seseorang, terkait dengan bagaimana ia merespons lingkungan
tersebut. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri
dari komponen atau unsur: tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru.
Sebagai suatu sistem, unsur-unsur pembelajaran tersebut saling berkaitan dan
mempengaruhi. Oleh karena itu pemilihan dan penggunaan strategi belajar
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mengajar tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur-unsur lain di dalam
sistem

pembelajaran.

Unsur

utama

dalam

pembelajaran

adalah

tujuan

pembelajaran. Semua unsur di dalam pembelajaran harus sesuai dengan tujuan
pembelajaran (Winataputra, 2005:2.17).
Dari berbagai pengertian tentang pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai dengan target
kurikulum tanpa memperhatikan kondisi siswa tetapi juga terkait dengan unsur
manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling
mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah
interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta teori dan praktik. Selain itu,
pembelajaran harus memperhatikan kondisi terkini peserta didik.
2.1.4. Kualitas Pembelajaran
Pembelajaran yang berkualitas akan membantu siswa dalam mencapai
kompetensi yang telah ditetapkan. Hamdani (2011: 194) berpendapat bahwa
kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu pembelajaran
merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang harus
dikuasai siswa . Kualitas pembelajaran adalah tinggi rendahnya kelayakan atau
keberhasilan yang dicapai dari peristiwa interaksi antara pebelajar (guru) dengan
pebelajar (siswa) agar diperoleh perubahan perilaku.
Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas
keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar,
media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil
belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Secara konseptual kualitas
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perlu diperlakukan sebagai dimensi kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur
dalam kegiatan pengembangan profesi, baik yang berkaitan dengan usaha
penyelenggaraan lembaga pendidikan maupun kegiatan pembelajaran di kelas
(Depdiknas, 2004: 7).
Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004;7), antara lain
dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim
pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran
yang masing - masing diuraikan seperti berikut:
1.

Perilaku pendidik atau guru, dapat dilihat dari kinerja guru antara lain
menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan
substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata,
mengemas dan merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa; dapat
memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa;
menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa
tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran untuk membentuk kompetensi
siswa yang dikehendaki.

2.

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensi siswa yang
antara lain memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; mau dan
mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan
serta membangun sikapnya;mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir,
bersikap dan bekerja produktif.
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3.

Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya

kegiatan

pembelajaran

yang

menarik,

menantang,

menyenangkan dan bermakna; perwujudan nilai dan semangat keteladanan,
prakarsa, dan kreativitas guru.
4.

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa; ada
keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia;

materi

pembelajaran

sistematis

dan

kontekstual;

dapat

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin;
dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan iptek.
5.

Kualitas media pembelajaran tampak dari dapat menciptakan pengalaman
belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa
dan guru , siswa dan siswa.

6.

Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah dapat
menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan
lulusannya,responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun
eksternal; memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana stategis
dan rencana operasional agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis
oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga; ada
semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi, misi yang mampu
membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika
melalui berbagai aktivitas pengembangan; dalam rangka menjaga keselarasan
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antar komponen sistem pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu perlu
menjadi salah satu mekanismenya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah
ukuran tinggi rendahnya atau baik buruknya suatu sistem yang dirancang dan
disusun untuk mendukung terjadinya proses belajar siswa, indikator itu meliputi
pengajar, siswa, aktivitas dalam pembelajaran, materi pembelajaran, media
pembelajaran, sistem pembelajaran dan hasil pembelajaran. Semakin tinggi
kualitas pembelajaran yang tercipta, maka siswa semakin baik pula dalam proses
belajarnya. Sebaliknya semakin rendah kualitas pembelajaran, maka akan semakin
buruk pula siswa dalam proses belajar. Dari keenam aspek kualitas pembelajaran,
peneliti akan mengkaji tiga aspek yang akan diuraikan sebagai berikut :
2.1.4.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran
Guru merupakan bagian terpenting dalam suatu proses pembelajaran. Slameto
(2010;97) menyebutkan bahwa guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat
segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan
siswa. Guru sebagai pengajar memiliki fungsi, diantaranya sebagai perencana
pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil belajar, sebagai motivator belajar,
dan sebagai pembimbing.
Sebagai perencana sekaligus pengelola pembelajaran, guru harus memiliki
keterampilan dalam mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
optimal. Menurut Rusman (2014:80-92) keterampilan dasar mengajar pada
dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus
yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan

21

tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. Rusman (2014:8092) berpendapat bahwa keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif
indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yaitu :
1.

Keterampilan Membuka Pelajaran
Mulyasa (2013;84) berpandangan bahwa membuka pelajaran merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan mental dan
menarik perhatian peserta didik secara optimal, agar mereka memusatkan diri
sepenuhnya pada pelajaran yang akan disajikan. Komponen dalam membuka
pelajaran menurut Anitah (2011: 8.6) meliputi : 1) menarik perhatian siswa
dengan gaya mengajar; penggunaan alat bantu mengajar, dan pola interaksi
yang bervariasi; 2) menimbulkan motivasi yaitu sikap hangat dan antusias,
menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan
memperhatikan minat siswa; 3) memberi acuan seperti mengemukakan tujuan
dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan,
mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan; 4) membuat kaitan/apersepsi yaitu mengaitkan
pelajaran dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.

2.

Keterampilan Bertanya
Menurut John I Bola (dalam Rusman, 2014:82) dalam proses
pembelajaran, setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang
menuntut respon siswa perlu dilakukan agar siswa memperoleh pengetahuan
dan meningkatkan kemampuan berpikir.
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Komponen keterampilan bertanya dikelompokkan menjadi dua bagian,
yaitu komponen keterampilan bertanya dasar dan komponen keterampilan
bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya dasar yaitu : 1)
penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat; 2) memberikan acuan berupa
pertanyaan/penjelasan singkat berisi informasi yang sesuai dengan jawaban
yang diharapkan; 3) memusatkan perhatian; 4) memberikan giliran dan
menyebarkan pertanyaan; 5) memberikan kesempatan berpikir. Sedangkan
komponen keterampilan bertanya lanjut meliputi: 1) pengubahan tuntutan
tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan; 2) pengaturan urutan
pertanyaan; 3) penggunaan pertanyaan pelacak; 4) peningkatan terjadinya
interaksi (Suyono dan Hariyanto, 2013: 77).
3.

Keterampilan Memberi Penguatan
Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon bersifat verbal
ataupun non verbal yang merupakan modifikasi tingkah laku guru terhadap
tingkah laku siswa. hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi
siswa atas tindakannya sebagai koreksi Usman (2013;80).
Komponen keterampilan memberi penguatan meliputi: 1) penguatan
verbal berupa kata-kata dan kalimat; 2) penguatan nonverbal berupa mimik
dan

gerakan

badan,

gerak

mendekati,

sentuhan,

kegiatan

yang

menyenangkan, dan pemberian symbol/benda; 3) penguatan tak penuh jika
respon/perilaku siswa tidak sepenuhnya memenuhi harapan (Anitah dkk,
2011: 7.25).
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4.

Keterampilan Mengadakan Variasi
Siswa adalah individu yang unik, heterogen dan memiliki karakteristik
yang berbeda-beda. Siswa yang auditif lebih senang mendengarkan, siswa
yang cenderung visual, senang melihat, dan siswa yang kecenderungan
kinestetik, senang melakukan. Guru harus memiliki kemampuan mengadakan
variasi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimetode,
multimedia, multistrategi, dan multi model.
Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokan menjadi tiga
bagian, yaitu: 1) variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi suara,
penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan anggota badan, dan
pindah posisi; 2) variasi media dan bahan ajaran meliputi media pandangan,
media dengar, dan media taktil; 3) variasi interaksi meliputi siswa belajar
secara bebas tanpa campur tangan dari guru dan siswa mendengarkan dengan
pasif (Djamarah dan Zain, 2013: 167).

5. Keterampilan Menjelaskan
Tugas utama guru adalah mengajar, yakni menyampaikan ilmu
pengetahuan kepada siswa. Guru dituntut menjelaskan materi pembelajaran
kepada siswa secara professional yang dapat dibantu dengan penggunaan
media dan sumber belajar

yang relevan.

Komponen keterampilan

menjelaskan meliputi: 1) merencanakan yaitu guru merencanakan penjelasan
dengan baik terutama isi pesan (materi) dan penerimaan pesan; 2) penyajian
suatu penjelasan yaitu dengan memperhatikan kejelasan, penggunaan contoh
dan ilustrasi, pemberian tekanan dan penggunaan balikan (Usman, 2013: 88).
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6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Keterampilan ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
memfasilitasi

system

pembelajaran

yang

dibutuhkan

siswa

secara

berkelompok. Keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan sehingga
guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran kelompok kecil. Komponen keterampilan membimbing diskusi
kelompok adalah sebagai berikut: 1) memusatkan perhatian; 2) memperjelas
masalah; 3) mengenalisis pandangan siswa; 4) meningkatkan urunan siswa; 5)
menyebarkan kesempatan berpartisipasi; 6) menutup diskusi (Aqib, 2014:
91).
7. Keterampilan Mengelola Kelas
Pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Di Indonesia sangat jarang dilakukan
namun pada hakikatnya guru dapat melakukannya, meskipun pembelajaran
dilakukan secara klasikal namun sentuhan tetap individual.
Keterampilan mengelola kelas dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian,
yaitu: keterampilan yang bersifat preventif dan repsesif. Keterampilan yang
bersifat preventif meliputi menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian,
memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, dan
memberikan penguatan. Keterampilan yang bersifat represif meliputi
memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, dan menemukan serta
mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah (Anitah dkk, 2011: 8.37).
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8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan dan interaksi dengan siswa. Di Indonesia, sangat jarang
digunakan namun pada hakekatnya guru dapat melakukannya. Biarpun
pembelajaran dilakukan secara klasikal, namun sentuhan tetap individual
(Rusman, 2014;91). Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru
berkenaan dengan pembelajaran perseorangan adalah: 1) keterampilan
mengadakan pendekatan secara pribadi; 2) keterampilan mengorganisasikan;
3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; 4) keterampilan
merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Usman, 2013:
106).
9. Keterampilan Menutup Pelajaran
Merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan
pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat
pencapaian oleh siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses
pembelajaran. Komponen keterampilan menutup pembelajaran meliputi: 1)
meninjau kembali, dengan cara merangkum atau membuat ringkasan; 2)
mengadakan evaluasi penguasaan siswa dengan meminta mendemonstrasikan
keterampilan, menerapkan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan
pendapat sendiri, dan memberikan soal tertulis; 3) memberi tindak lanjut
seperti memberikan pekerjaan rumah (PR) (Aqib, 2014: 90).
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Selain keterampilan, guru juga memiliki peranan penting dalam kegiatan
pembelajaran. Rusman (2014;58) menyebutkan bahwa peranan guru meliputi
banyak hal. Berkaitan dengan kompetensi guru, guru harus dapat melakukan
diagnosis terhadap perilaku awal siswa, membuat rencana pembelajaran dan
melaksanakannya, guru sebagai pelaksana administrasi sekolah, guru sebagai
komunikator, guru harus dapat mengembangkan ketrampilan diri dan guru harus
dapat mengembangkan potensi anak. Berkenaan dengan ungkapan tersebut,
Rusman (2014;62) menyebutkan peranan yang dianggap paling dominan dan
diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Guru sebagai demonstrator
Melalui peranannya sebagai demonstrator, guru hendaknya menguasai
bahan atau materi pelajaran yang diajarkannya dan mengembangkannya,
karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai siswa.
2) Guru sebagai pengelola kelas
Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu
melakukan penanganan pada kelas, karena kelas merupakan lingkungan yang
perlu diorganisasi.
3) Guru sebagai mediator dan fasilitator
Sebagai mediator, guru menjadi perantara dalam hubungan antara
manusia. Untuk keperluan itu, guru harus terampil mempergunakan
pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi.
Tujuannya ialah agar guru dapat menciptakan secara maksimalkualitas
lingkungan yang interaktif. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu
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mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang
pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa berupa
narasumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar.
4) Guru sebagai evaluator
Dalam setiap proses pembelajaran, guru hendaknya menjadi evaluator
yang baik. penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah
dirumuskan tercapai atau tidak. Penilaian dilakukan untuk mengetahui hasil
dari sebuah proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian mengenai peran guru di atas, keterampilan guru harus
selalu ditingkatkan agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran inovatif guna
meningkatkan prestasi belajar siswa. Seorang guru harus menguasai sembilan
keterampilan mengajar agar pembelajaran yang disampaikan guru dapat dengan
mudah dipahami siswa, mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan siswa
mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Apabila guru dapat melaksanakan
perannya dengan keterampilan yang baik, maka kualitas kegiatan pembelajaran
akan meningkat dan mendorong tercapainya prestasi belajar siswa yang
diharapkan. Dari uraian tentang keterampilan guru, peneliti mengembangkan 12
indikator dalam instrumen untuk menilai keterampilan guru pada pembelajaran
IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan
media audio visual sebagai berikut :
1. Mempersiapkan pra pembelajaran dengan deskriptor sebagai berikut : 1)
menyusun skenario; 2) merencanakan media; 3) merencanakan alur
pembelajaran; 4) membuat rencana pengelompokan.
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2. Membimbing pembentukan kelompok (keterampilan mengelola kelas,
membimbing kelompok kecil dan perorangan) dengan deskriptor sebagai
berikut : 1) membentuk siswa menjadi beberapa kelompok; 2) membentuk
kelompok secara heterogen; 3) menjelaskan pembagian tugas dalam masingmasing kelompok; 4) membimbing kelompok untuk memerankan skenario.
3. Membuka pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) dengan deskriptor
sebagai berikut : 1) melakukan apersepsi; 2) menuliskan materi pembelajaran;
3) melakukan tanya jawab berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan; 4) apersepsi dapat melibatkan seluruh anggota kelas.
4. Menyampaikan materi pelajaran dengan media audio visual (keterampilan
menjelaskan, mengelola kelas, melakukan variasi) dengan deskriptor sebagai
berikut : 1) menyampaikan materi dengan jelas; 2) menggunakan media audio
visual sebagai alat untuk menyampaiakan materi; 3) video yang ditayangkan
sesuai dengan materi; 4) video yang ditayangkan dapat terlihat oleh semua
siswa di kelas.
5. Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang ditayangkan dalam
video (keterampilan bertanya) dengan deskriptor sebagai berikut : 1)
memberikan pertanyaan secara klasikal yang berkaitan dengan pemahaman
siswa terhadap materi; 2) memberikan pertanyaan untuk memancing rasa ingin
tahu siswa; 3) memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu agar
siswa lebih konsentrasi; 4) memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai hal-hal yang belum diketahui.
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6. Membimbing siswa dalam memerankan skenario sebagai tokoh pahlawan
(keterampilan mengelola kelas) dengan deskriptor sebagai berikut : 1)
mengarahkan siswa dalam memerankan skenario; 2) menilai siswa 3)
memperbaiki kesalahan siswa dalam memerankan skenario; 4) memberikan
motivasi agar siswa memerankan skenario dengan percaya diri.
7. Mengkondisikan siswa yang tidak maju agar memperhatikan. (keterampilan
mengelola kelas) dengan deskriptor sebagai berikut : 1) meminta siswa untuk
menyimak kelompok yang maju; 2) berkeliling kelas agar siswa tidak gaduh;
3) menegur siswa yang gaduh dalam menyimak peran yang dimainkan
kelompok lain; 4) menanyakan kepada siswa apakah peran yang dimainkan
oleh kelompok lain mudah dipahami.
8. Membimbing siswa melakukan diskusi.(keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil) dengan deskriptor sebagai berikut : 1) berkeliling kelas agar
siswa melakukan diskusi dengan benar; 2) menginstruksikan agar semua
anggota kelompok terlibat dalam diskusi; 3) menanyakan kesulitan yang
dialami siswa; 4) memberikan motivasi agar siswa bersemangat dalam
melakukan diskusi.
9. Membimbing siswa melaksanakan presentasi dan tanya jawab tentang
peristiwa seputar proklamasi (keterampilan mengelola kelas dan bertanya)
dengan deskriptor sebagai berikut : 1) memusatkan perhatian siswa pada
presentasi kelompok, 2) memberi kesempatan kelompok lain menanggapi; 3)
membantu siswa memperjelas jawaban yang ditemukan; 4) memberi siswa
kesempatan bertanya.
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10. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dengan cara siswa menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan guru. (keterampilan menjelaskan,
menutup pelajaran) dengan deskriptor sebagai berikut : 1) menayangkan slide
gambar pahlawan; 2) meminta siswa untuk menebak gambar dengan benar; 3)
menunjuk siswa yang mengacungkan jari dalam menjawab pertanyaan; 4)
mengkonfirmasi jawaban siswa,
11. Memberikan soal evaluasi (keterampilan menutup pelajaran, keterampilan
pembelajaran perseorangan) dengan deskriptor sebagai berikut : 1)
memberikan petunjuk yang jelas; 2) berkeliling membagi perhatian; 3)
menegur siswa jika ada yang gaduh 4) memastikan tidak ada siswa yang
menyontek.
12. Guru memberikan penguatan dan menutup pembelajaran. (keterampilan
memberi penguatan dan menutup pembelajaran) dengan deskriptor sebagai
berikut : 1) memberikan penguatan; 2) memberikan penugasan di rumah; 3)
merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu; 4) membimbing
siswa untuk berdoa bersama dan salam penutup.
Melalui model Role Playing berbantuan media audio visual diharapkan
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar yang akan berpengaruh
terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa serta peningkatan hasil belajar siswa.
2.1.4.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian
sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis
aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Menurut Mudjiono dan
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Dimyati (2013: 22-23) siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar
mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut siswa mengalami tindak mengajar,
dan merespon dengan tindak belajar. Siswa mengalami suatu proses belajar.
Dalam proses belajar tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk
mempelajari bahan belajar. Dengan adanya informasi tentang sasaran belajar,
adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar,
menyebabkan siswa semakin sadar akan kemampuan dirinya.
Berbagai macam aktivtas belajar diklasifikasikan oleh Paul D. Dierich
(dalam Hamalik, 2011: 90-91) yang membagi kegiatan belajar menjadi 8
kelompok, sebagai berikut:
1. Visual Activities
Kegiatan yang terdapat dalam visual activities antara lain : membaca,
memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
2. Oral Activities
Dalam oral activities, kegiatannya antara lain : menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi, interupsi.
3. Listening Activities
Kegiatan dalam Listening Activities mendengarkan uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.
4. Writing Activities
Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang dilakukan siswa misalnya
menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
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5. Drawing Activities
Hal yang dilakukan siswa adalah menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.
6. Motor Activities
Dalam motor activities, yang dilakukan siswa antara lain: melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
beternak.
7. Mental Activities
Sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
8. Emosional Activites
Seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat,
bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan beberapa teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas
siswa adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam
pembelajaran yang mencakup interaksi dan kegiatan siswa dengan media dan
lingkungan belajar, sehingga terciptalah suatu kondisi belajar yang efektif.
Aktivitas siswa dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang menjelaskan
tentang aktivitas siswa yang aktif dalam pembelajaran. Siswa sebagai objek
belajar memiliki kedudukan paling sentral. Guru harus menggunakan metode
yang dapat membangkitkan aktivitas dan minat belajar siswa dengan
memperhatikan indikator aktivitas siswa yang meliputi visual activities, oral
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activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor
activities, mental activities, emosional activites.
Dari delapan indikator aktivitas siswa, peneliti akan mengimplementasikan
tujuh indikator pada pelajaran IPS melalui model Role Playing berbantuan media
audio visual visual. Berikut adalah indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran
yang akan diamati dalam penelitian:
1.

Siswa berkelompok dan berlatih memerankan skenario (motor activities)
dengan deskriptor sebagai berikut : 1) mengikuti peraturan pengelompokan
yang telah ditentukan 2) menjalin kerjasama yang baik dengan kelompoknya;
3) mempelajari dan menghafalkan naskah yang telah diberikan; 4) berlatih
memerankan peran dengan kelompoknya.

2.

Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran (emotional activities, mental
activities) dengan deskriptor sebagai berikut : 1) berada didalam kelas
sebelum guru masuk; 2) berdoa sebelum pembelajaran dimulai; 3) siswa
mengeluarkan peralatan menulis; 4) siswa menyiapkan buku pelajaran.

3.

Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru melalui media audio
visual (visual activities, emotional activities, listening activities) dengan
deskriptor sebagai berikut : 1) sikap duduk baik; 2) konsentrasi terhadap
penayangan media audio visual; 3) mendengarkan penjelasan guru; 4)
mencatat hal-hal yang penting.

4.

Bertanya tentang materi yang belum dipahami (oral activities, mental
activities) dengan deskriptor sebagai berikut : 1) bertanya setelah

34

ditunjuk/ditanyai 2) bertanya dengan sikap yang baik; 3) bertanya dengan
kalimat yang baik dan benar; 4) berinisiatif bertanya setiap ada kesempatan.
5.

Siswa memerankan peran yang telah dibagi sebelumnya secara berkelompok
(emotional activities, motor activities, emotional activities) dengan deskriptor
sebagai berikut : 1) memerankan peran sesuai dengan pembagian
sebelumnya; 2) memerankan peran dengan ekspresi dan mimik yang jelas; 3)
bekerjasama dengan baik dalam kelompok; 4) percaya diri dalam memainkan
peran.

6.

Kelompok lain menyimak peran yang diperankan kelompok yang maju
(visual activities, emotional activities, listening activities) dengan deskriptor
sebagai berikut : 1) mendengarkan dan melihat peran yang diperankan
kelompok yang maju; 2) tidak gaduh saat kelompok lain memerankan peran;
3) berkonsentrasi penuh; 4) menyimak skenario yang diperankan oleh
temannya dengan baik.

7.

Mengerjakan lembar kerja secara berkelompok ( oral activities,

writing

activities) dengan deskriptor sebagai berikut : 1) bekerjasama mendiskusikan
jawaban; 2) tidak gaduh saat mengerjakan soal; 3) mengerjakan soal dengan
penuh semangat; 4) memberikan kesempatan kepada teman sekelompoknya
untuk berpendapat.
8.

Siswa diminta membahas dan memberikan komentar atas penampilan
kelompok lain ( oral activities, writing activities, mental activities) dengan
deskriptor sebagai berikut : 1) menghargai pendapat satu sama lain; 2) berani
mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi; 3) tidak
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mengganggu kelompok lain saat penyampaian jawaban; 4) menyampaikan
komentar dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami.
9.

Siswa bersama guru menyimpulkan dengan menebak gambar tokoh yang
ditampilkan oleh guru (visual activities,motor activities) dengan deskriptor
sebagai berikut : 1) berpartisipasi aktif dalam menyimpulkan bersama guru;
2) menjawab pertanyaan guru dengan kata yang lugas dan mudah dipahami;
3) tunjuk tangan ketika akan menjawab soal; 4) memberikan kesempatan
kepada teman yang lain untuk menjawab.

10. Siswa mengerjakan evaluasi (oral activities, writing activities) dengan
deskriptor sebagai berikut : 1) tidak mencontek; 2) tidak memberikan
jawaban kepada teman; 3) tidak mengganggu teman yang sedang
mengerjakan; 4) mengumpulkan lembar jawab dengan mengantre.
Dengan melaksanaan aktivitas tersebut, maka aktivitas belajar siswa akan
meningkat. Peningkatan aktivitas belajar siswa akan berpengaruh pada
peningkatan hasil belajar, baik hasil belajar kognitif, afektif maupun
psikomotorik.
2.1.4.3. Hasil Belajar
Untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran
perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. Penilaian atau
evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga nilai
berdasarkan kriteria tertentu. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan
dalam bentuk hasil belajar (Sudjana, 2005:111). Suprijono (2012: 5) hasil belajar
adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap,
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apresiasi dan keterampilan. Sedangkan menurut Gagne (dalam Suprijono 2012: 56) hasil belajar berupa :
1.

Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk
bahasa, baik lisan maupun tertulis;

2.

Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan
lambang;

3.

Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya;

4.

Keterampilan motorik yaitu melakukan serangkaian gerak jasmani dalam
urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani;

5.

Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian
terhadap objek tersebut.
Untuk mengetahui hasil belajar, guru melakukan penilaian. Arikunto

(2012;3) berpendapat bahwa menilai berarti mengambil suatu keputusan terhadap
sesuatu ukuran baik dan buruk. Menurut Arikunto (2012;18) Penilaian dalam
pembelajaran memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut :
1) Penilaian berfungsi selektif
Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk
mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian sendiri
mempunyai berbagai tujuan, antara lain : Untuk memilih siswa yang dapat
diterima di sekolah tertentu; untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau
tingkat berikutnya; untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa,
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dan untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan
sebagainya.
2) Penilaian berfungsi diagnostik
Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi
persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan
siswa. Disamping itu, diketahui pula penyebabnya. Jadi, dengan mengadakan
penilaian guru mendiagnosis tentang kelemahan dan kebaikan yang dimiliki.
Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah mencari
cara untuk mengatasinya.
3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan
Setiap siswa membawa bakat sendiri-sendiri sejak lahir. Untuk mengatasi
keterbatasan tenaga pengajar atau sarana yang lainnya, guru seringkali
mengelompokkan siswanya untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di
rumah. Untuk menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa
harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang
memiliki hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang sama
pula.
4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan
Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program
berhasil diterapkan.
Penilaian yang dilakukan guru seringkali hanya mementingkan ranah
kognitifnya saja. Padahal, hasil belajar seharusnya dapat diukur melalui 3 ranah,
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yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni, 2010: 8689) menjabarkan ketiga ranah sebagai berikut :
a.

Domain Kognitif
Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan,
kemampuan dan kemahiran intelektual. Domain kognitif menurut Bloom
Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni, 2010: 86-89) terdiri dari 6 tingkatan yaitu
pengetahuan,

pemahaman,

aplikasi,

analisis,

sintesis,

dan

evaluasi.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dilakukan revisi
menjadi mengingat (remembering), memahami (understanding), menerapkan
(applying), menganalisa (analyzing), mengevaluasi

(evaluating),

dan

mencipta (creating).
Adapun indikator pembelajaran ranah kognitif yang telah ditentukan pada
penelitian siklus I antara lain : 1) menjelaskan terjadinya peristiwa
Rengasdenglok (C2); 2) mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam
peristiwa Rengasdenglok (C1). Pada siklus II menggunakan indikator : 1)
menjelaskan

Peristiwa

Perumusan

Naskah

Proklamasi

(C2);

2)

mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam Peristiwa Perumusan
Naskah Proklamasi (C1). Pada siklus III menggunakan indikatorsebagai
berikut : 1) menjelaskan detik - detik terjadinya Proklamasi (C2); 2)
mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam Proklamasi Kemerdekaan (C1); 3)
menceritakan kembali secara runtut tentang usaha para tokoh perjuangan
dalam memproklamasikan kemerdekaan (C3).
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b.

Domain Afektif
Fitri, (2012: 39-44) menyebutkan bahwa penilaian afektif diukur dalam
bentuk penilaian karakter. Terdapat 18 nilai yang harus dikembangkan
sekolah dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter, di antaranya: 1)
religius; 2) jujur; 3) toleransi; 4) disiplin; 5) kerja keras; 6) kreatif; 7)
mandiri; 8) demokratis; 9) rasa ingin tahu/ percaya diri; 10) semangat
kebangsaan; 11) cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 13) bersahabat/
komunikatif; 14) cinta damai; 15) gemar membaca; 16) peduli lingkungan;
17) peduli sosial; dan 18) tanggung jawab.
Penilaian afektif pada pembelajaran IPS melalui model Role Playing
berbantuan media audio visual di ukur dalam penilaian karakter. Karakter
yang

akan

dinilai

antara

lain

:

kompetitif,

jujur,

toleransi

dan

bertanggungjawab dengan penjabaran sebagai berikut :
1.

Kompetitif
Kompetitif adalah suatu sikap dimana siswa mampu dan berani
bersaing dengan siswa lainnya, dan menunjukkan sikap semangat serta
percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. Adapun deskriptornya sebagai
berikut : 1) berani bersaing; 2) menunjukkan semangat berprestasi; 3)
berusaha ingin lebih maju; 4) memiliki keinginan untuk tahu.

2.

Jujur
Jujur merupakan suatu sikap atau sifat seseorang menyatakan
sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya. Adapun deskriptornya
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antara lain : 1) mengemukakan apa adanya; 2) berbicara secara terbuka;
3) menghargai data; 4) mengakui kesalahannya.
3.

Toleransi
Toleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari
aturan, serta saling menghargai satu sama lain. Adapun deskriptor yang
akan digunakan yaitu : 1) menerima perbedaan pendapat; 2) memaklumi
kekurangan orang lain; 3) mengakui kelebihan orang lain; 4) membantu
orang lain.

4.

Bertanggungjawab
Bertanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Adapun deskriptornya antara lain : 1) melaksanakan
kewajiban; 2) melaksanakan tugas sesuai kemampuan; 3) menaati tata
tertib sekolah; 4) memelihara fasilitas sekolah.

c.

Domain Psikomotorik
Domain psikomotorik berkenaan dengan kemampuan fisik seperti
keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.
Kategori perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Simpson (dalam Rifa‟i
dan Anni, 2010: 89) adalah sebagai berikut :
1. Persepsi
Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk
memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik.
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2. Kesiapan
Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu.
Kategori ini mencakup kesiapan mental dan jasmani
3. Gerakan Terbimbing
Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam
belajar keterampilan kompleks meliputi peniruan dan mencoba-coba
4. Gerakan Terbiasa
Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja gerakan
yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan
dengan sangat menyakinkan dan mahir.
5. Gerakan Kompleks
Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari
tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks.
6. Penyesuaian
Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan
sangat baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan
sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi
masalah baru.
7. Kreativitas
Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk
disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu..
Penilaian psikomotor dalam penelitian pada pembelajaran IPS melalui
model Role Playing berbantuan media audio visual menggunakan penilaian unjuk

42

kerja. Kemdikbud (2013: 14) menjelaskan bahwa unjuk kerja merupakan
penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam
melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi
yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktek di
laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, memainkan alat
musik, bernyanyi, membaca puisi/ deklamasi dll. Penilaian unjuk kerja atau
penilaian kinerja menurut Kurinasih (2014: 62) adalah suatu penilaian yang
meminta siswa untuk dapat melakukan tugas seperti pada keadaan sesungguhnya
dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam penilaian unjuk kerja :
1.

Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk
menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.

2.

Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.

3.

Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan
tugas.

4.

Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga
semua dapat diamati.

5.

Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan
(Kemdikbud, 2013: 14).
Dalam penilaian domain psikomotor pada pembelajaran IPS melalui

model Role Playing berbantuan media audio visual, hal-hal yang akan dinilai
adalah sebagai berikut :
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1) Tahap persiapan bermain peran dengan deskriptor sebagai berikut : 1)
menerima aturan pembagian kelompok; 2) berlatih bersama kelompoknya;
3) mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan; 4) bekerjasama dengan
baik.
2) Tahap bermain peran dengan deskriptor sebagai berikut : 1) suara keras; 2)
perlengkapan sesuai dengan tokoh yang diperankan; 3) lepas teks; 4) lafal
dan intonasi jelas.
Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan perubahan dalam diri siswa yang dapat di ukur dengan skala
tertentu. Hasil belajar dapat diketahui melalui penilaian. Penilaian yang dilakukan
harus memperhatikan ketiga ranah yaitu ranah afektif, kognitif dan psikomotorik.
2.1.5. Hakekat IPS
2.1.5.1. Pengertian IPS
IPS merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi dan
hubungan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, IPS
merupakan mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan
Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat
menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta
warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis,
komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan
keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut
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diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan
mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.
Mulyono (dalam Hidayati, 2008;1-6) memberi batasan IPS adalah
merupakan suatu pendekatan interdsipliner (Inter-disciplinary Approach) dari
pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. Hidayati (2008;1-6), menyebutkan bahwa IPS
merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi,
antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan
sebagainya. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga
dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Dengan demikian jelas bahwa IPS adalah fusi dari disiplin-disiplin Ilmu-ilmu
Sosial. Pengertian fusi disini adalah bahwa IPS merupakan bidang studi utuh yang
tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa
bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah
secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu.
Sedangkan Sardjiyo (2009:1.28) mengartikan IPS merupakan bidang studi yang
mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial dimasyarakat
dengan meninjau dari beberapa aspek kehidupan atau satu perpaduan.
IPS adalah suatu ilmu yang menekankan pada hubungan manusia dengan
manusia lain. IPS mengkaji isu-isu sosial dalam masyarakat serta mempelajari
tentang kenampakan alam dan kehidupan ekonomi masyarakat. Semua bahan
pelajaran tersebut diajarkan secara terpadu yang dapat digunakan sebagai bekal
kehidupan peserta didik dalam bermasyarakat pada masa yang akan datang.
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2.1.5.2. Tujuan IPS
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan
agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat
dan lingkungannya;
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial;
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi
dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.
Wahab (2009:12.31) menyebutkan tujuan utama IPS adalah untuk
memperkaya dan mengembangkan kehidupan siswa dengan mengembangkan
kemampuannya dalam lingkungannya dan melatih mereka untuk menempatkan
dalam masyarakat demokrasi, dimana mereka menjadikan negaranya tempat hidup
yang lebih baik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hidayati (2008: 1-31)
menyatakan tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga
negara yang baik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang
baik yang berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara. Secara rinci Oemar
Hamalik (dalam Hidayati, 2008;1-24) merumuskan tujuan pendidikan IPS
berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu : 1) pengetahuan dan pemahaman;
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2) sikap hidup belajar; 3) nilai-nilai sosial dan sikap; (4) keterampilan. Untuk
lebih jelasnya, berikut penjelasan dari keempat tujuan tersebut :
1) Pengetahuan dan Pemahaman
Salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan
dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada
anak. Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas,
memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut
memajukan masyarakat sekitarnya. Sebagai contohnya tradisi dan nilai-nilai
dalam masyarakat, kebudayaan dari Pengembangan Pendidikan IPS SD
berbagai lingkungan serta pengaruhnya terhadap hubungan dengan warga
masyarakat lainnya, pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi
oleh masyarakat.
2) Sikap belajar
IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik.
Artinya dengan belajar IPS anak memiliki kemampuan menyelidiki (inkuiri)
untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu
melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut
diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui, berimaginasi,
minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan hipotesis pemecahannya,
keinginan melanjutkan eksplorasi IPS sampai ke luar kelas, dan kemampuan
menarik kesimpulan berdasarkan data.
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3) Nilai-nilai sosial dan sikap
Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia
sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-nilai sosial
merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasar nilai-nilai sosial
yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap
sosial anak. Faktor keluarga, masyarakat, dan pribadi/tingkah laku guru sendiri
besar pengaruhnya terhadapa perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Guru
dapat mengembangkan sikap anak, misalnya menghormati dan mentaati
peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kesejahhteraan
masyarakat, mengenal, dan menggunakan sumber-sumber alam dengan sebaikbaiknya, sikap kritis dan analitis, dan sebagainya.
4) Keterampilan dasar IPS
Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial,
misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data
masyarakat,

mempertimbangkan

validitas

dan

relevansi

data,

mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan
kesimpulan. Dengan demikian IPS memperkenalkan kepada siswa bahwa
manusia dalam hidup bersama dituntut rasa tanggung jawab sosial. Mereka
akan menyadari bahwa dalam hidup bersama itu akan menghadapi berbagai
masalah, diantaranya adalah masalah sosial. Dalam konteks ini manusia
dihadapkan pada masalah dalam skala kecil maupun besar, misalnya masalah
keluarga, cekcok dengan tetangga, bencana alam, kemiskinan, kriminalitas, dan
sebagainya. Apalagi jika sudah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan
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maka akan muncul masalah global. Semuanya itu akan mendorong kepekaan
sosial siswa dan selanjutnya ini merupakan tantangan bagi anak sampai pada
taraf pemecahannya.
Dari berbagai tujuan IPS di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS memiliki
tujuan yang dapat menambah wawasan peserta didik secara global. Dengan
mempelajari IPS, peserta didik akan mengetahui bagaimana berinteraksi dengan
orang lain. Selain itu, dengan mempelajari IPS peserta didik akan mudah dalam
mengetahui gejala kenampakan alam yang terjadi. Karena IPS mempelajari
tentang manusia beserta kondisi geografis alamnya.
2.1.5.3. Ruang Lingkup Pendidikan IPS
Menurut Sardiyo (2009:1.27) ruang lingkup IPS adalah hal-hal yang
berkenaan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan
manusia sebagai anggota masyarakat. Ruang lingkup IPS meliputi aspek-aspek
sebagai berikut: 1) Manusia, tempat dan lingkungan; 2) Waktu, keberlanjutan dan
perubahan; 3) Sistem sosial dan budaya; 4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS meliputi hal-hal
yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya.
Pada penelitian ini akan mengkaji tentang konsep waktu, keberlanjutan
dan perubahan yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau tentang
Peristiwa Seputar Proklamasi. Dengan mempelajari kejadian tersebut, diharapkan
siswa mempunyai sikap menghargai jasa para tokoh dan ikut serta dalam
mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan begitu kerasnya.
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2.1.5.4. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
Dalam pedoman KTSP (2006: 575) telah dijelaskan bahwa IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Dalam standar isi
mata pelajaran SD/MI menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran IPS di SD agar
siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) mengenal konsep-konsep yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 2) memiliki
kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,
memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3) memiliki
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat
yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global.
IPS merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Karena IPS terdiri
dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri
khusus atau karakterisitik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya.
Karakteristik IPS tersebut terdapat pada strategi penyampaian pengajaran dan
materi IPS.
Jadi, pendidikan IPS di SD mengkaji hubungan manusia dan
kehidupannya yang meliputi lingkungan terdekat siswa, kehidupan masa lampau
dan masa depan maupun keadaan wilayah di dunia ini, sehingga bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan intelektual rasional dan intelektual emosionalnya.
IPS mempunyai karakteristik materi yang dikaitkan dengan aspek-aspek
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kehidupan dengan strategi yang merangsang munculnya pengetahuan baru dalam
diri siswa, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
2.1.5.5. Strategi Pengajaran IPS di Sekolah Dasar
Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar didasarkan pada
suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga,
masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini
disebut “The Wedining Horizon or Expanding Enviroment Curriculum”
Mukminan (dalam Hidayati 2008;1-29). Tipe kurikulum tersebut, didasarkan pada
asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang
berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara
bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari
lingkaran

tersebut,

kemudian

mengembangkan

kemampuannya

untuk

menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas. Terdapat 3 jenis strategi
pengajaran IPS di SD yaitu :
1. Guru sebagai pusat informasi. Proses berpikir hanya dilakukan oleh guru, siswa
hanya menerima dan memikirkan materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini
dapat dilakukakan jika guru pandai berbicara atau menarik minat siswa, model
ceramah ini tidak saja dapat meningkatkan pengetahuan siswa tetapi juga dapat
membentuk sikap behavioral seperti keinginan mereka untuk mendengar,
keinginan menjawab pertanyaan yang diajukan, atau membaca buku meskipun
tidak diwajibkan.
2. Siswa sebagai pusat informasi (inkuiri). Guru hanya menyiapkan bagi siswa
bahan stimulus dalam bentuk kata, gambar, atau suara untuk dipikirkan dengan
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bimbingan minimal dari guru. Interaksi kelas berlangsung antar siswa dengan
siswa. Guru tidak berfungsi sebagai gudang pengetahuan tetapi sebagai
perantara. Proses belajar seperti ini lebih menekankan proses berpikir dari pada
menghafal atau mengingat-ingat data kembali. Pendekatan ini dapat
menstimulasi kreativitas siswa-siswa.
3. Kombinasi dari kedua strategi yang ada, diskusi ini disebut juga diskusi terarah
(directed discussion). Guru memberikan pertanyaan serta menyiapkan
jawaban, setelah itu siswa mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru
dengan anggota kelompoknya. Setelah diskusi selesai, guru bersama siswa
membahas pertanyaan tersebut. Pembelajaran ini berlangsung antara guru dan
siswa (bukan artian ceramah sepihak dari guru) bukan pula antar siswa. Selain
itu strategi ini merupakan strategi yang paling cocok dalam pembelajaran IPS
di SD dikarenakan strategi ini mengarah pada tujuan pendidikan IPS di SD
(Hidayati, 2008: 7.20-7.42).
Berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan tergantung pada
strategi penyampaian materi yang dilakukan oleh guru. Jadi, guru harus mengenali
karakteristik siswanya sehingga dapat menerapkan strategi yang cocok dalam
menyampaikan materi pembelajaran.
2.1.5.6. Materi IPS
Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara
individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan social-budaya). Materi IPS
digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena
itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya
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merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan Mulyono
(dalam Hidayati, 2008;1-27).
Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain:
1. 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;
2. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan,
produksi, komunikasi, transportasi;
3. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan
antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai
yang terjauh;
4. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang
dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokohtokoh dan kejadian-kejadian yang besar;
5. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian,
permainan, keluarga.
Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber
materi IPS sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teoriteori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan sekaligus
diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Materi IPS sangat
dekat dengan kehidupan siswa.
Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengambil materi
tentang Peristiwa Seputar Proklamasi dengan 2 KD yaitu KD 2.2. Menghargai
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jasa dan peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 2.3. Menghargai jasa dan peranan
tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan. Pada siklus 1 dan
siklus 2 menggunakan KD 2.2 dan pada siklus 3 menggunakan KD 2.3. adapun
materi yang diajarkan dalam setiap siklus antara lain : pada siklus 1 materi yang
diajarkan tentang Peristiwa Rengasdenglok; pada siklus 2 materi yang diajarkan
tentang Perumusan Naskah Proklamasi; pada siklus 3 materi yang diajarkan
tentang Detik-detik Proklamasi.
2.1.6. Model Pembelajaran
2.1.6.1. Pengertian Model Pembelajaran
Salah satu faktor yang mempunyai peran dalam menciptakan keberhasilan
proses pembelajaran adalah model pembelajaran. Penerapan model yang sesuai
dalam pembelajaran akan mendorong guru menyampaiakan materi tanpa
mengakibatkan siswa bosan. Namun sebaliknya, siswa diharapkan dapat tertarik
mengikuti pelajaran dengan keingintahuan yang berkelanjutan.
Trianto (2010:53) berpendapat bahwa model adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman
bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan
pembelajaran. Huda (2013:73) menyatakan bahwa model-model pengajaran
dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu seperti pengajaran konsep-konsep
informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-nilai sosial dan sebagainya dengan
meminta siswa untuk terlibat aktif dalam tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu.
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Model pembelajaran menurut Suprijono (2012;45) adalah pola yang digunakan
sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial.
Menurutnya, model merupakan landasan praktik pembelajaan hasil penurunan
teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis
terhadap implementasi kurikulum dan implikasi pada tingkat operasional di kelas.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model
adalah suatu langkah yang ditempuh oleh guru dalam membelajarkan siswa agar
tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selain tercapainya tujuan
pembelajaran, model juga dapat menimblkan ingatan yang lama dalam otak siswa,
sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak sia-sia. Dalam memilih model
pembelajaran, hendaknya disesuaikan dengan materi yang di ajarkan. Penelitian
yang akan dilakukan ini adalah materi pada mata pelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi. Siswa kesulitan dalam mengenali tokoh-tokoh pahlawan.
Jadi, peneliti akan mencoba menggunakan model Role Playing.
2.1.6.2. Model Role Playing
Huda (2013;208) mengartikan Role Playing sebagai suatu cara penguasaan
bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa.
pengembanagan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan
diri sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya
dimainkan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Pada
strategi Role Playing, titik tekannya terletak pada keterlibatan emosional dan
pengamatan ke dalam suatu indera ke dalam situasi yang secara nyata dihadapi.
Siswa diperlakukan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif melakukan
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praktik-praktik berbahasa (bertanya dan menjawab) dengan teman-temannya pada
situasi tertentu.
Uno (2011;26) mengartikan Role Playing sebagai model yang bertujuan
untuk membentu siswa menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan
memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui model ini siswa
belajar tentang konsep peran, menyadari adanya peran yang berbeda dan
memikirkan perilaku orang lain.
Tujuan Role Playing menurut Sudjana (2013;84) adalah : (1) Agar siswa
dapat menghayati dan menghargai perasaan oranglain; (2) Dapat belajar tentang
bagaimana membagi bertanggung jawab; (3) Dapat belajar bagaimana mengambil
keputusan dalam situasi kelompok secara psontan, dan (4) Merangsang kelas
untuk berpikir dan memecahkan masalah.
Menurut Huda (2013;209), dalam Role Playing masing-masing kelompok
memperagakan/menampilkan skenario yang telah disiapkan guru.akan tetapi,
siswa diberi kesempatan berimprovisasi , namun masih dalam batas skenario dari
guru. Sintaks strategi Role Playing adalah sebagai berikut :
1.

Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan;

2.

Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu
beberapa hari sebelum pelaksanaan KBM;

3.

Guru membentuk kelompok yang masing-masing beranggota 9 orang;

4.

Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai;

5.

Guru memanggil kelompok yang akan memerankan skenario yang telah
disiapkan;
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6.

Kelompok lain menyimak sambil mengamati skenario yang diperankan;

7.

Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja
untuk memberikan pendapat dan penilaian atas penampilan kelompok yang
maju;

8.

Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulan;

9.

Guru memberikan kesimpulan dan evalusi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan Role

Playing

adalah

suatu

cara

penguasaan

bahan-bahan

pelajaran

melalui

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan
penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau
benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal ini
bergantung kepada apa yang diperankan. Dengan menggunakan model ini
diharapkan siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Seputar Proklamasi. Selain itu, siswa diharapkan mengenal nama-nama
serta mengerti gambar tokoh pahlawan yang berjuang dalam meraih kemerdekaan.
Karena dengan model Role Playing, siswa seolah-olah melihat secara kejadian
yang terjadi pada masa lampau.
2.1.6.3. Kekurangan dan Kelebihan Role Playing
Suatu model, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Berikut
merupakan kekurangan dan kelebihan model Role Playing antara lain sebagai
berikut :
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2.1.6.3.1. Kekurangan Role Playing
Huda (2013;211) menyebutkan Role Playing memiliki kelemahan sebagai
berikut :
1.

Banyaknya waktu yang dibutuhkan;

2.

Kesulitan menegaskan peran tertentu kepada siswa apabila tidak dilatih
dengan baik;

3.

Ketidakmungkinan menerapkan Role Playing apabila suasana kelas tidak
kondusif;

4.

Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang akan menghabiskan
waktu dan tenaga;

5.

Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui strategi ini.

2.1.6.3.2. Kelebihan Role Playing
Hamdani (2011;87) menyebutkan kelebihan Role Playing adalah seluruh
siswa dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk menguji
kemampuannya dalam bekerja sama. Beberapa keuntungan dalam metode ini
yaitu : 1) siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh; 2)
permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi
dan waktu yang berbeda; 3) guru dapat mngevaluasi pemahaman setiap siswa
melalui pengamatan pada saat permainan, dan permainan merupakan pengalaman
belajar yang menyenangkan bagi anak.
Huda (2013;210) menyebutkan keunggulan yang diperoleh siswa dengan
menggunakan model Role Playing diantaranya :
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1.

Dapat memberi kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama dalam ingatan
siswa;

2.

Bisa menjadi pengalaman belajar yang sulit dilupakan;

3.

Membuat suasana menjadi dinamis dan antusias;

4.

Membagkitkan gairah dan optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan
rasa kebersamaan;

5.

Memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan sesuatu yang akan
dibahas dalam proses belajar.

2.1.7. Media Pembelajaran
2.1.7.1. Pengertian Media
Pembelajaran akan memperoleh hasil maksimal dengan adanya media.
Sukiman (2012: 29) mengartikan bahwa media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta
kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Indriana (2011: 16)
menjelaskan bahwa yang dimaksud media pembelajaran adalah semua bahan dan
alat fisik yang mungkin digunakan untuk mengimplementasikan pengajaran dan
memfasilitasi prestasi siswa terhadap sasaran atau tujuan pengajaran. Media
pembelajaran adalah sarana untuk menyalurkan pesan atau informasi dari guru ke
siswa atau sebaliknya. Penggunaan media pembelajaran akan memungkinkan
terjadinya proses belajar pada diri siswa dan atau dapat digunakan untuk
meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran (Hernawan, 2008:11.18).
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Dari pengertian beberapa ahli, peneliti dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sarana dalam
menyampaikan pesan atau materi. Agar proses belajar mengajar dapat berhasil
dengan baik, peserta didik sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat
inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat
diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan
untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan informasi
tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan (Sukiman, 2012: 31).
Belajar dengan menggunakan indera ganda, pandang dan dengar akan
memberikan keuntungan bagi peserta didik. Peserta didik akan belajar lebih
banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang
atau hanya dengan stimulus dengar. Agar siswa memiliki minat dan perhatian
yang besar terhadap proses kegiatan belajar mengajar diperlukan media yang
mampu mendukung. Arti secara umum media adalah segala sesuatu yang dapat
menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi Arsyad
(dalam Sukiman 2012: 32).
Sukiman (2012: 39) mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat
memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan,
kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya. Tiga fungsi tersebut
antara lain:
1.

Memotivasi minat atau tindakan
Untuk

memenuhi

fungsi

motivasi,

media

pembelajaran

dapat

direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan
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adalah melahirkan minat dan merangsang para peserta didik atau pendengar
untuk bertindak (turut memikul tanggung jawab, melayani secara sukarela,
atau memberikan sumbangan material).
2.

Menyajikan informasi
Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam
rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok peserta didik. Isi dan
bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan
laporan, atau pengetahuan latar belakang.

3.

Memberi instruksi
Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat
dalam media itu harus melibatkan peserta didik baik dalam benak atau mental
maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat
terjadi.
Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang meliputi

bahan

dan

peralatan.

Rudy

Bretz

(dalam

Sukiman,

2012:44-45)

mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara, visual (berupa
gambar garis dan simbol), dan gerak. Bretz juga membedakan antara media siar
(telecomunication) dan media rekam (recording). Dengan demikian media
dikelompokkan menjasi 8 kategori, yaitu: 1) Media audio visual gerak; 2) Media
audio visual diam; 3) Media audio semi gerak; 4) Media visual gerak; 5) Media
visual diam; 6) Media semi gerak; 7) Media audio; dan 8) Media cetak.
Dari berbagai pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa media merupakan
alat bantu atau perantara yang dapat digunakan oleh guru sebagai pihak input,
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kepada siswa sebagai pihak output. Penggunaan model akan mempermudah
penyampaian materi dari guru kepada siswa. Pada penelitian ini, peneliti akan
menggunakan model Role Playing berbantuan media audio visual.
2.1.7.2. Media Audio visual
Media pembelajaran berbasis audio visual adalah media penyaluran pesan
dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan (Sukiman, 2012: 184).
Hernawan dkk (2008: 11.20) mengemukakan bahwa media audio visual dalam
batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini,
guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi (narasumber) karena penyajian
materi dapat digantikan oleh media. Arsyad (2009: 8-10) menyatakan agar proses
belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk
memanfaatkan semua alat inderanya. Semakin banyak alat indera yang digunakan
untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi
tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian,
siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik
pesan-pesan dalam materi yang disajikan. Belajar dengan menggunakan indera
ganda pandang dan dengar akan memberi keuntungan bagi siswa. Siswa akan
belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan
stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Adapun macam-macam
media audio visual menurut Arsyad (2009: 47-54) adalah sebagai berikut:
1. Sound Slide (film bingkai bersuara)
Sound Slide merupakan film bingkai yang dikombinasikan dengan suara.
Program kombinasi film bingkai suara pada umumnya berkisar antara 10
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sampai 30 menit dengan jumlah gambar yang bervariasi dari 10 sampai 100
buah lebih. Slide bersuara dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari
berbagai aplikasi komputer seperti: power point, camtasia, dan windows movie
maker.
2. Film dan video
Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana
frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis,
sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Sama halnya dengan film, video
dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara
alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan film dan video melukiskan
gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri.
3. Televisi
Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan sistem gambar diam
dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini
menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang
elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan
suara yang dapat didengar.
4. Komputer
Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi
informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan
pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer dewasa ini
memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan mengendalikan berbagai
peralatan lainnya seperti CD player, video tape dan audio tape.
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Dengan menggunakan media audio visual, siswa akan lebih mudah dalam
menerima materi. Adapun kelebihan media audio visual adalah : 1) media audio
visual dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik ketika
mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Audio visual dapat
mengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan obyek yang secara normal
tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung saat berdenyut; 2) audio visual dapat
menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulangulang jika dipandang perlu; 3) disamping mendorong minat dan meningkatkan
motivasi, audio visual juga menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya; 4)
audio visual dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dilihat secara
langsung seperti lahar gunung berapi: 5) audio visual dapat ditunjukkan pada
kelompok besar, kecil, homogen, maupun heterogen Sukiman (2012 : 184-189)
Djamarah (2013:136) mengemukakan sintaks penerapan media audio
visual dalam pembelajaran yaitu:
1) Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media audio visual
sebagai media pembelajaran.;
2) Persiapan guru. Pada fase ini guru memilih dan menetapkan media yang akan
dipakai guna mencapai tujuan. Dalam hal ini prinsip pemilihan dan dasar
pertimbangannya patut diperhatikan;
3) Persiapan kelas. Pada fase ini siswa atau kelas harus mempunyai persiapan
sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media ini. Guru
harus dapat memotivasi mereka agar dapat menilai, mengantisipasi,
menghayati pelajaran dengan menggunakan media pengajaran;
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4) Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini penyajian
bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pengajaran. Keahlian guru
dituntut di sini. Media diperbantukan oleh guru untuk membantu tugasnya
menjelaskan bahan pelajaran;
5) Langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini siswa belajar dengan
memanfaatkan media pengajaran yang ada. Pemanfaatan media di sini bisa
siswa

sendiri

yang

mempraktikkannya

ataupun

guru

langsung

memanfaatkannya, baik di kelas atau di luar kelas;
6) Langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini kegiatan belajar dievaluasi,
sampai sejauh mana tujuan pengajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai
sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang
keberhasilan proses belajar siswa.
Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa media audio visual dapat
memberikan pengetahuan secara lebih mendalam kepada diri siswa karena siswa
tidak hanya mendengarkan guru, tetapi juga melihat materi yang di ajarkan
sehingga akan lebih lama bertahan dalam ingatan siswa.
2.1.8. Teori Belajar yang Mendasari Penerapan Model Role Playing
berbantuan media audio visual
2.1.8.1. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget
Piaget (dalam Suyono dan Hariyanto, 2013: 83-85) berpendapat bahwa
setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahapan yang
teratur. Proses berpikir anak merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap
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dari fungsi intelektual, dari konkret menuju abstrak. Penjabaran dari proses
tersebut yaitu:
1.

Tahap Sensori Motor (lahir-2 tahun)
Pada tahap ini mereka mengandalkan kemampuan sensorik dan motorik.
Anak mulai memahami bahwa perilaku tertentu menimbulkan akibat tertentu
pula bagi dirinya.

2.

Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun)
Pada tahap ini kecenderungan anak untuk selalu mengandalkan dirinya
pada persepsinya tentang realitas sangatlah menonjol. Dengan adanya
perkembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu mengingat banyak hal
tentang lingkungannya.

3.

Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun)
Pada tahap ini berkembang daya mampu anak berpikir logis untuk
memecahkan masalah kongkrit.

4.

Tahap Operasional Formal (11 tahun ke atas)
Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir
mengenai ide, mereka sudah mampu memikirkan beberapa alternatif
pemecahan masalah. Sehingga pada tahap ini anak sudah dapat bekerja secara
efektif dan sistematis, secara proporsional, serta menarik generalisasi secara
mendasar.
Implikasi teori tersebut dalam pembelajaran adalah bahwa siswa memiliki

tahap perkembangan tertentu sehingga dalam membelajarkan siswa, guru harus
memperthatikan tahap perkembangan anak. Pada penelitian ini, objek yang akan
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diteliti adalah siswa kelas VA yang rata-rata berusia 11 tahun yang memasuki
tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa sudah mulai berpikir logis
sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan metode yang membuat siswa
belajar mandiri, menemukan sendiri pengetahuan baru dan memperbanyak
diskusi.
2.1.8.2. Teori Belajar dalam Aliran Behaviorisme menurut Erdward Lee
Thorndike
Dalam aliran behaviorisme, belajar adalah merupakan akibat adanya
interaksi antara stimulus (S) dengan respon (R). Menurut teori ini, dalam belajar
yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon.
Edward Lee Thorndike menyatakan bahwa, belajar adalah pembentukan S-R
sebanyak-banyaknya. Siapa yang menguasai hubungan S-R sebanyak-banyaknya,
yatui orang yang sukses dalam belajar. Pembentukan hubungan S-R dilakukan
melalui latihan dan ulangan-ulangan, dengan prinsip trial and error, coba dan
salah (Suyono dan Hariyanto, 2013:59-60).
Penerapan teori tersebut dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan media audio visual
adalah dengan memberikan stimulus kepada siswa dengan memerankan peran
sebagai tokoh pahlawan. Dalam memerankan peran, skenario telah dibuat oleh
guru dan diberikan kepada siswa beberapa hari sebelum KBM sehingga ketika
KBM berlangsung siswa dapat memerankan perannya dengan baik. dengan
memberikan skenario dan siswa mempelajarinya, maka secara langsung guru telah
memberikan stimulus.
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Respon yang dilakukan oleh siswa adalah dengan memberikan komentar
atas penampilan yang telah dilakukan oleh kelompok lain di dalam kelompoknya,
serta rasa senang untuk bekerjasama dan menjaga kekompakan dalam
berkelompok. Selain itu, pembelajaran ini juga mengacu pada tujuan
pembelajaran berupa tingkah laku dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik
yang ketiganya dapat dicapai sekaligus dalam kegiatan pembelajaran ini.
2.1.8.3. Teori Konstruktivisme Sosial dari Vygotsky
Vygotsky lebih menyatakan teori pembelajarannya sebagai pembelajaran
kognisi sosial. Pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan
merupakan penentu utama bagi pengembangan individu.

Interaksi dengan

kebudayaan di sekelilingnya dan agen-agen masyarakat, seperti orang tua, teman
sebaya

yang

lebih

kompeten,

menyumbang

secara

signifikan

kepada

perkembangan intelektual anak (Suyono dan Hariyanto, 2013:109-111)
Pendekatan konstruktivis dalam pengajaran pada umumnya menekankan
pembelajaran kooperatif dengan landasan berpikir secara luas, bahwa siswa akan
lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka
berdiskusi dengan teman-temannya.
Implementasi model Role Playing berbantuan media audio visual, siswa
dibagi beberapa kelompok yang masing-masing berisi 9-10 orang. Masing-masing
kelompok memerankan peran tentang peristiwa seputar proklamasi, sedangkan
kelompok lain berdiskusi mengomentari kelompok yang memerankan peran.
Berdasarkan teori-teori pendukung yang telah diungkapkan beberapa ahli
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS tentang Peristiwa

68

Seputar Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan media audio visual
sangat cocok digunakan. Karena model dan media tersebut mendukung aktivitas
siswa dalam berdiskusi kelompok. Selain itu, siswa akan memperoleh stimulus
yang akan menimbulkan respon secara cepat sehingga pembelajaran akan
berlangsung secara optimal.
2.1.9. Penerapan Model Role Playing berbantuan media audio visual pada
Pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi.
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah akan lebih
bermakna ketika menggunakan media dan model yang sesuai sebagai penunjang.
Dengan menggunakan model dan media yang sesuai, daya ingat siswa akan lebih
tahan lama. Pada pembelajaran IPS di kelas VA, guru tidak menggunakan media
dan model yang sesuai untuk membelajarkan materi tentang tokoh-tokoh
pahlawan sehingga banyak siswa yang tidak mengerti nama-nama pahlawan
beserta gambarnya. Untuk itu, peneliti menggunakan model Role Playing
berbantuan media audio visual untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
Peneliti memilih model Role Playing karena model ini membuat siswa
lebih paham dan model ini menciptakan ingatan yang panjang pada materi yang
diajarkan. Model ini membuat siswa seolah-olah berada dalam situasi dan kondisi
dimna kejadian itu berlangsung. Jadi, siswa seolah-olah mengalami sendiri suatu
kejadian yang ada dalam materi pembelajaran. Penggunaan model ini ditunjang
dengan penggunaan media audio visual. Dimana media audio visual merupakan
suatu media yang bisa dilihat dan didengar. Penggunaan model Role Playing
berbantuan media audio visual diharapkan mampu membuat daya ingat siswa
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lebih kuat karena pembelajaran yang bermakna. Adapun langkah-langkah
pembelajaran dengan model Role Playing berbantuan media audio visual sebagai
berikut :
9) Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa Seputar Proklamasi.
10) Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui.
11) Kelompok yang mendapat giliran maju untuk memerankan skenario yang
telah dibagikan guru beberapa hari sebelum KBM.
12) Siswa yang tidak maju menyimak skenario yang diperankan kelompok lain.
13) Siswa dibentuk menjadi 7 kelompok.
14) Siswa

berdiskusi

mengerjakan

LKS

dan

masing-masing

individu

memberikan komentar atas kelompok yang maju.
15) Siswa membahas hasil lembar kerja kelompok.
16) Kesimpulan dengan cara guru menayangkan slide, siswa diminta menebak
gambar yang ada dalam slide.

2.2. KAJIAN EMPIRIS
Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Basari Eko Wahyudi tahun 2013
(dalam Jurnal Prima Edukasia Volume 1 Nomor 2) dengan judul “Meningkatkan
Karakter dan Hasil Belajar IPS dengan Metode Bermain Peran.” Penelitian yang
dilakukan oleh Wahyudi adalah Penelitian Tindakan Kelas yang hanya mangkaji
tentang karakter siswa dan hasil belajar IPS. Penelitian dilakukan III siklus
dengan aspek nilai karakter yang diteliti yaitu kejujuran, kerjasama dan tanggung
jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS dengan
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penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan karakter siswa. Peningkatan
kejujuran, kerja sama dan tanggung jawab dari Siklus I, II, dan III dimana
kejujuran pada Siklus I, II, dan III berturut-turut 42,85%, 52,9%, dan 67%. kerja
sama Siklus I, II, dan III memperoleh 42,14%, 51,9%, dan 62%. Sedangkan
tanggung jawab pada Siklus I, II, dan III secara berurutan 44,6%, 54,1%, dan
64,1%. Peningkatan hasil belajar pada Siklus I, II, dan III berturut-turut 66,5,
72,92 dan 74,85. Jadi penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan
karakter dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Tridadi Sleman.
Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, dkk pada tahun 2012 dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaran Role Playing pada Mata Pelajaran IPA untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Semester I SD N Wonokerto 1
Karangtengah Demak Tahun Ajaran 2011/2012” jurnal volume 2 nomor 1,
dilakukan dengan 2 siklus tanpa menggunakan media tiap siklusnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Prasojo dengan judul “Penggunaan
Metode Role Playing dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SD”
menunjukkan peningkatan tiap siklusnya yaitu pada siklus I 77,58%, siklus II
78,68 % dan siklus III 84,75%. Akan tetapi, hampir sama dengan penelitian yang
dilakukan Wijaya dkk, dalam penelitian yang dilakukan Prasojo hanya
menggunakan model saja tanpa menggunakan media.
Penelitian yang hampir sama dengan Prasojo adalah penelitian yang
dilakukan oleh Silfiyah pada tahun 2013 dengan judul “Peningkata Kualitas
Pembelajaran PKn Melalui Model Role Playing pada Siswa Kelas V” (Joyful
Learning Journal, volume 2 nomor 1). Penelitian dilakukan dengan menggunakan
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model tanpa media sebagai penunjangnya. Bedanya, dalam penelitian yang
dilakukan oleh Silfiyah menggunakan 3 siklus dengan subjek penelitian yaitu guru
dan siswa. hasil penelitian mengalami peningkatan dari Siklus I hingga Siklus III.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Istihanah Rahayu tahun 2013 dengan
judul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Menggunakan Media Audio
Visual Kelas V SD” (JPGSD, volume 01 nomor 02). Dalam penelitian tersebut,
penelitian hanya dilakukan dua siklus tanpa menggunakan model pembelajaran.
Peningkatan keterampilan guru pada siklus I yaitu 71,8 dan pada siklus II
meningkat menjadi 88,3. Sementara itu, ketuntasan belajar menyimak cerita
dengan menggunakan media audio visual siswa mengalami peningkatan. Pada
siklus I ketuntasan mencapai 68% dan pada siklus II ketuntasan mencapai 84%.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartani pada tahun 2012
dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model
Contextual Teaching And Learning berbantuan Media Audiovisual” (Joyful
Learning Journal, volume 1 nomor 2). Hampir sama dengan penelitian yang
dilakukan oleh Rahayu, Hartani hanya melakukan penelitian dengan 2 siklus saja.
Akan tetapi, dalam penelitian memadukan antara model dengan media
pembelajaran. Adapun subjek penelitian tersebut yaitu guru dan siswa.
Penelitian yang dilakuakan oleh Ni Md Rai Ariwitari, dkk pada tahun
2014 dengan judul “Pengaruh Metode pembelajaran Role Playing Berbantuan
Media Audio Visual terhadap Hasil Belajar PKn Kelas V SD Gugus 1
Tampaksiring” (Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Vol.2
no.1). Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian eksperimen semu yang
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membandingkan antara siswa yang di ajar dengan model Role Playing berbantuan
Media Audio Visual dengan siswa yang di ajar dengan pembelajaran
konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan hasil belajar PKn antara siswa yang dibelajarkan dengan metode
pembelajaran role playing berbantuan media audio visual dengan siswa yang
dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Nilai thit (4,66) dengan taraf
signifikan 5% diperoleh ttab (2,000) karena thit lebih besar dari ttab maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Nilai rata-rata hasil belajar PKn yang dicapai kelompok
siswa yang mengikuti pembelajaran role playing (79,00) lebih dari nilai rata-rata
siswa yang dicapai kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional
(72,00). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran role
playing berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SD Gugus 1
Tampaksiring.
Penelitian yang dilakukan oleh Sushanta Kumar Roul pada tahun 2014
dengan judul “Language Development of the Preschool Children: The Effects of
an Audio-Visual Intervention Program in Delhi” . Hasil penelitian menunjukkan
bahwa media audiovisual memiliki dampak positif terhadap perkembangan bahasa
secara keseluruhan anak-anak prasekolah. Media audiovisual ini berguna untuk
anak-anak, guru sebagai media untuk membantu proses pembelajaran, serta
lembaga pelatihan guru.
Penelitian yang dilakukan oleh J. Naga Madhuri pada tahun 2013 dengan
judul “Use of Audio Visual Aids in Teaching and Speaking”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam suatu pembelajaran apabila menggunakan media
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pendukung seperti media audio-visual adalah salah satu cara guru untuk
membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan. Selain itu siswa akan lebih menyukai/giat untuk belajar
materi dari video yang ditayangkan oleh guru karena diperjelas dengan gambar
yang seakan terlihat hidup dan suara yang memberinya daya tarik untuk siswa.
Penelitian yang dilakukan oleh Suchismita Bhattacharjee, PhD dengan
judul “Usefulness of Role-Playing Teaching in Construction Education”. Dalam
penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu pendekatan yang menerapkan studi
student centered adalah ajaran Role-Playing yang telah berhasil dilaksanakan di
sejumlah program pembangunan serta dalam berbagai disiplin ilmu lainnya.
Strategi ini memberikan kesempatan unik untuk siswa untuk mengambil peran
pemangku kepentingan proyek yang berbeda dan memecahkan masalah
kehidupan nyata yang telah direplikasi di kelas.
Dari kajian empiris tersebut di atas, didapatkan informasi bahwa model
Role Playing serta media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Berdasarkan referensi yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian yang
dilakukan oleh peneliti kebanyakan hanya menggunakan model Role Playing, atau
menggunakan media audio visual saja. Selain itu, dalam penelitian kebanyakan
hanya menggunakan dua siklus. Pada penelitian ini, peneliti akan memadukan
model Role Playing berbantuan media audio visual sebagai penunjang. Peneliti
juga akan melakukan penelitian melalui tiga siklus dalam pembelajaran, sehingga
hasil belajar akan lebih optimal.
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Penerapan model Role Playing berbantuan media audio visual pada
penelitian ini akan terus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan
pembelajaran anak. Penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya dijadikan
sebagai

acuan

dalam

penelitian

yang

berjudul

“Peningkatan

Kualitas

Pembelajaran IPS melalui Model Role Playing berbantuan Media Audio Visual
pada Siswa Kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang.”

2.3. KERANGKA BERPIKIR
Pembelajaran IPS di MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang masih belum
optimal. Hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah, tidak
menggunakan pengelompokan, tidak menerapkan model dan media serta
pemberian penguatan belum optimal. Selain itu, siswa pasif, kurang antusias dan
kesulitan dalam memahami penjelasan guru serta kurang dapat mengemukakan
pendapat. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti berusaha mencari
pemecahan masalahnya dengan menerapkan model Role Playing. Peneliti memilih
model Role Playing karena model ini membuat siswa aktif dalam pembelajaran.
Selain menerapkan model Role playing, peneliti juga menggunakan media audio
visual yang dapat memberikan ingatan yang lama bagi siswa.
Langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran dengan
model Role Playing berbantuan media audio visual adalah dengan menetapkan
media dan menyusun skenario yang akan diperankan siswa. Setelah itu,
membentuk kelas menjadi 3 kelompok besar dan memberikan skenario pada
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kelompok yang akan mendapat giliran maju. Kedua langkah pembelajaran
tersebut dilakukan beberapa hari sebelumnya.
Pada saat pembelajaran, langkah selanjutnya yang dilakukan guru adalah
persiapan media dan penyampaian tujuan, kemudian menjelaskan materi
menggunakan media audio visual. Setelah menjelaskan, guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui.
Setelah itu, guru meminta kelompok yang mendapat giliran untuk maju
memerankan skenario dan meminta siswa yang tidak maju untuk menyimak
skenario yang diperankan oleh temannya.
Setelah skenario selesai diperankan, guru memberikan lembar kerja
kelompok kemudian membahasnya bersama siswa. Kemudian kesimpulan dengan
cara guru menampilkan slide, siswa diminta menebak gambar pada slide tokoh
pahlawan yang ditampilkan oleh guru. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan
evaluasi, tindak lanjut dan berdo‟a.
Dengan penerapan model Role Playing berbantuan media audio visual
diharapkan keterampilan guru meningkat. Selain itu, siswa aktif dan antusias
dalam mengikuti pembelajaran, lebih mudah memahami penjelasan guru dan
berani mengungkapkan pendapat. Sehingga hasilbelajar siswa meningkat. Berikut
ini merupakan gambaran kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian:
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Masalah

GURU
1. Menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran.
2. Tidak adanya pengelompokan dalam kegiatan pembelajaran.
3. Belum menerapkan model pembelajaran yang dapat menggali
pemahaman siswa.
4. Kurang memanfaatkan media pembelajaran
5. Pemberian penguatan belum optimal
SISWA
1. Pasif,
2. Kurang antusias
3. Sulit memahami penjelasan guru.
4. Kurang dapat mengungkapkan pendapat.
HASIL BELAJAR
Rendah, 61% siswa tidak mencapai KKM (63)
Dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model
Role Playing berbantuan media audio visual. Langkah pembelajaran:
1)

Solusi
Tindakan

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Hasil

Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi.
Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui.
Kelompok yang mendapat giliran maju untuk memerankan
skenario yang telah dibagikan guru beberapa hari sebelum
KBM.
Siswa yang tidak maju menyimak skenario yang diperankan
kelompok lain.
Siswa dibentuk menjadi 7 kelompok.
Siswa berdiskusi mengerjakan LKS dan masing-masing
individu memberikan komentar atas kelompok yang maju.
Siswa membahas hasil lembar kerja kelompok.
Kesimpulan dengan cara guru menayangkan slide, siswa
diminta menebak gambar yang ada dalam slide.

GURU
1. Menggunakan model Role Playing dalam pembelajaran.
2. Adanya pengelompokan dalam kegiatan pembelajaran.
3. Menerapkan model pembelajaran yang dapat menggali
pemahaman siswa.
4. Memanfaatkan media pembelajaran yaitu audio visual.
5. Pemberian penguatan optimal
SISWA
1. Aktif
2. Antusias dalam pembelajaran.
3. Memahami penjelasan guru.
4. Dapat mengungkapkan pendapat.
HASIL BELAJAR
Meningkat dengan KKM 63

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan maka dapat
dirumuskan hipotesis bahwa penerapan model Role Playing berbantuan media
audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi pada siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota
Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas. Menurut Arikunto (2009:16) secara garis besar terdapat empat
tahapan yang dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan, yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Arikunto (2009:16) merancang rancangan
penelitian yang dilakukan dua siklus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan
oleh peneliti menggunakan 3 siklus. Berikut ini merupakan bagan rancangan
Arikunto (2009:16):

Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas
Keterangan : tanda “?” menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

78

79

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan
tahapan sebagai berikut :
3.1.1. Perencanaan
Perencanaan dalam setiap siklus disusun perencanaan pembelajaran untuk
perbaikan pembelajaran. Dengan demikian dalam perencanaan bukan hanya berisi
tentang tujuan atau kompetensi yang harus dicapai akan tetapi juga harus lebih
ditonjolkan perlakuan khususnya oleh guru dalam proses pembelajaran, ini berarti
perencanaan yang disusun harus dijadikan pedoman seutuhnya dalam proses
pembelajaran (Sanjaya, 2013:78).
Dalam pelaksanaan penelitian ini, perencanaan pembelajarannya adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan identifikasi masalah pembelajaran IPS bersama kolaborator.
2. Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dan indikator kegiatan
pembelajaran IPS bersama tim kolaborasi;
3. Menyusun perangkat pembelajaran model Role Playing berbantuan media
audio visual, antara lain: menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
sesuai indikator yang telah ditentukan, mempersiapkan media video dan
powerpoint tentang Peristiwa Seputar Proklamasi, sumber belajar, LKS, kisikisi evaluasi, soal evaluasi, beserta kunci jawaban.
4. Menyusun lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru.
5. Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran.
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6. Mempersiapkan data-data pendukung lainnya yaitu catatan lapangan dan
dokumentasi (foto atau video).
3.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan

tindakan

adalah

perlakuan

yang

dilaksanakan

guru

berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan tinadakan yang
dilakukankan guru adalah perlakuan yang dilaksanakan yang diarahkan sesuai
dengan perencanaan. Tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan oleh guru
sesuai dengan fokus masalah. Tindakan inilah yang menjadi inti dari PTK, sebagi
upaya meningkatkan kinerja guru untuk menyelesaikan masalah. Tindakan
dilakukan dilakukan dalam program pembelajaran apa adanya. Artinya, tindakan
itu tidak direkayasa untuk kepentingan penelitian, akan tetapi dilaksanakan sesuai
dengan program pembelajaran keseharian (Sanjaya, 2013:79).
Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus
dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran IPS
melalui model Role Playing berbantuan media audio visual. Jika ternyata tindakan
perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab masalah yang menjadi
kerisauan guru maka terdapat siklus berikutnya yang langkah-langkahnya tetap
sama dengan menerapkan model Role Playing berbantuan media audio visual.
Siklus I, siklus II dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah
disusun.
3.1.3. Pengamatan/Observasi
Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati
setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi
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tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya, 2013:86). Observasi
dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang
dilakukan guru sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan
informasi, observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang
dilakukan guru dalam melaksanakan tindakan, sehingga hasilnya dapat dijadikan
masukan ketika guru melakukan refleksi untuk penyusunan rencana ulang
memasuki putaran atau siklus berikutnya (Sanjaya, 2013:80).
Pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini melalui observasi
yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dalam penelitian ini
aspek-aspek yang diamati / diobeservasi adalah keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah disusun.
3.1.4. Refleksi
Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang dilaksanakan
guru selama tindakan. Refleksi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan
observer yang biasanya dilakukan oleh teman sejawat. Dari hasil refleksi, guru
dapat mencatat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan rencana ulang (Sanjaya, 2013:80). Refleksi
berarti “pantulan”. Melakukan refleksi berarti memantulkan atau mengingat
kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi (Arikunto
2012:19).
Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, yaitu mencoba
mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar
pada siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati Semarang, apakah sudah efektif
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melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Kemudian guru
membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada siklus
sebelumnya.

3.2. PERENCANAAN SIKLUS PENELITIAN
Siklus adalah putaran secara berulang dari kegiatan penelitian tindakan
kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Arikunto
2009:16). Secara rinci perencanaan siklus dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.2.1. Penelitian Siklus I
3.2.1.1. Perencanaan
1.

Observasi untuk megidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas;

2.

Menganalisis SKL, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD),
Indikator, dan tujuan pembelajaran sebagai acuan membuat RPP. Adapun
pemetaan indikator yang akan digunakan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pemetaan Indikator Siklus I
Standar Kompetensi

KD/Muatan Pembelajaran

Indikator

3.

2. Menghargai peranan tokoh pejuang
masyarakat dalam memepersiapkan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ilmu Pengetahuan Sosial
2.2 Menghargai jasa dan
perjuangan
dalam
kemerdekaan Indonesia.

dan
dan

peranan tokoh
mempersiapkan

1. Menjelaskan
terjadinya
peristiwa
Rengasdenglok.
2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat
dalam peristiwa Rengasdenglok.

Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP (bahan ajar,
naskah, media video dan powerpoint tentang Peristiwa Rengasdenglok,
LKS, kisi-kisi evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan penskoran) pada
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KD 2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui model Role Playing
berbantuan media audio visual;
4.

Menyusun lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.

5.

Menyiapkan data-data pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan alat
dokumentasi (foto dan video).

3.2.1.2. Pelaksanaan
A. Pendahuluan ( 15 menit)
 Pra Kegiatan :
1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan
masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3. Mengecek kehadiran siswa.
 Kegiatan Awal
1. Apersepsi berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu tentang peristiwa
Rengasdenglok serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.
3. Guru meminta siswa duduk secara kelompok (kelompok besar)
4. Siswa diminta menyanyikan lagu Hari Merdeka.
5. Siswa ditanya tentang isi lagu.
B. Kegiatan inti (40 menit)
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1. Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa Rengasdenglok.
(eksplorasi)
2. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui. (elaborasi)
3. Siswa memerankan skenario yang telah diberikan sebelumnya oleh guru
tentang Peristiwa Rengasdenglok. (elaborasi)
4. Kelompok lain menyimak sambil memperhatikan tokoh yang dimainkan
oleh kelompok yang maju. (eksplorasi)
5. Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok. (elaborasi)
6. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok. (elaborasi)
7. Siswa membahas lembar kerja kelompok. (eksplorasi)
8. Kesimpulan dengan cara siswa melihat tayangan slide dan menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan. (konfirmasi)
C. Penutup
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
3. Siswa diberikan tugas rumah.
4. Untuk mengakhiri pembelajaran, mengajak semua siswa berdo‟a menurut
agama dan keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3.2.1.3. Observasi
1.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Rengasdenglok
audio visual.

melalui model Role Playing berbantuan media
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2.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Rengasdenglok

melalui model Role Playing berbantuan media

audio visual.
3.

Melakukan pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotorik dalam
pembelajaran IPS tentang Peristiwa Rengasdenglok

melalui model Role

Playing berbantuan media audio visual.
4.

Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam
catatan lapangan

3.2.1.4. Refleksi
1.

Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I pertemuan 1.

2.

Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus I
pertemuan 1.

3.

Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 1
sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pembelajaran
untuk merencanakan tindak lanjut pada pertemuan pembelajaran selanjutnya.

3.2.2. Penelitian Siklus II
3.2.2.1. Perencanaan
1.

Bersama kolaborator merencanakan perbaikan di siklus II;

2.

Menganalisis SKL, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD),
Indikator, dan tujuan pembelajaran sebagai acuan membuat RPP. Adapun
pemetaan indikator yang akan digunakan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Pemetaan Indikator Siklus II
Standar Kompetensi

2.

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.
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KD/Muatan Pembelajaran

Indikator

3.

Ilmu Pengetahuan Sosial
2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
1. Menjelaskan
Peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi.
2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam
Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi.

Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP (bahan ajar, naskah,
media video dan powerpoint tentang Peristiwa Perumusan Naskah
Proklamasi, LKS, kisi-kisi evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan
penskoran) pada KD 2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui model Role Playing
berbantuan media audio visual;

4.

Menyusun lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.

5.

Menyiapkan data-data pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan alat
dokumentasi (foto dan video).

3.2.2.2. Pelaksanaan
A. Pendahuluan ( 15 menit)
 Pra Kegiatan :
1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan
masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3. Mengecek kehadiran siswa.
 Kegiatan Awal
1) Apersepsi berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu tentang Peristiwa
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Perumusan Naskah Proklamasi serta tokoh-tokoh yang terlibat di
dalamnya.
3) Guru meminta siswa duduk secara kelompok. (kelompok besar)
4) Guru bertanya mengenai pembelajaran yang telah disampaikan
sebelumnya.
B. Kegiatan inti (40 menit)
1.

Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa Perumusan
Naskah Proklamasi. (eksplorasi)

2.

Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui. (elaborasi)

3.

Siswa memerankan skenario yang telah diberikan sebelumnya oleh guru
tentang Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi. (elaborasi)

4.

Kelompok lain menyimak sambil memperhatikan tokoh yang dimainkan
oleh kelompok yang maju. (eksplorasi)

5.

Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok. (elaborasi)

6.

Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok. (elaborasi)

7.

Guru bersama siswa membahas lembar kerja kelompok. (eksplorasi)

8.

Kesimpulan dengan cara siswa melihat tayangan slide dan menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan. (konfirmasi)

C. Penutup
1.

Siswa mengerjakan soal evaluasi.

2.

Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

3.

Siswa diberikan tugas rumah.
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4.

Untuk mengakhiri pembelajaran, mengajak semua siswa berdo‟a menurut
agama dan keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)

3.2.2.3. Observasi
1.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi

melalui model Role Playing

berbantuan media audio visual.
2.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi melalui model Role Playing
berbantuan media audio visual.

3.

Melakukan pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotorik dalam
pembelajaran IPS tentang Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi melalui
model Role Playing berbantuan media audio visual.

4.

Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam
catatan lapangan

3.2.2.4. Refleksi
1.

Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II pertemuan 2.

2.

Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus II
pertemuan 2

3.

Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan 2
sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pembelajaran
untuk merencanakan tindak lanjut pada pertemuan pembelajaran selanjutnya.
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3.2.3. Pertemuan Siklus III
3.2.3.1. Perencanaan
1.

Bersama kolaborator merencanakan perbaikan di siklus III;

2.

Menganalisis SKL, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD),
Indikator, dan tujuan pembelajaran sebagai acuan membuat RPP. Adapun
pemetaan indikator yang akan digunakan sebagai berikut :

3.

Tabel 3.3
Pemetaan Indikator siklus III
Standar Kompetensi
2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan
masyarakat dalam memepersiapkan dan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
KD/Muatan
Ilmu Pengetahuan Sosial
Pembelajaran
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh
perjuangan
dalam
memproklamasikan
kemerdekaan.
Indikator
1. Menjelaskan detik - detik terjadinya
Proklamasi.
2. Mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam
Proklamasi Kemerdekaan.
3. Menceritakan kembali secara runtut tentang
usaha para tokoh perjuangan dalam
memproklamasikan kemerdekaan.
Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP (bahan ajar, naskah,
media video dan powerpoint tentang Detik-detik Proklamasi, LKS, kisi-kisi
evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, dan penskoran) pada KD 2.3.
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan
kemerdekaan melalui model Role Playing berbantuan media audio visual;

4.

Menyusun lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.

5.

Menyiapkan data-data pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan alat
dokumentasi (foto dan video).

3.2.3.2. Pelaksanaan
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A. Pendahuluan ( 15 menit)
 Pra Kegiatan :
1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan
masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3. Mengecek kehadiran siswa.
 Kegiatan Awal
1. Apersepsi berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu tentang Peristiwa
detik-detik Proklamasi serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.
3. Guru meminta siswa duduk secara kelompok.
4. Guru meminta siswa menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama.
5. Guru bertanya mengenai pembelajaran yang telah disampaikan
sebelumnya.
B. Kegiatan inti (40 menit)
1.

Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa detik-detik
Proklamasi. (eksplorasi)

2.

Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui. (elaborasi)

3.

Siswa memerankan skenario yang telah diberikan sebelumnya oleh guru
tentang Peristiwa detik-detik Proklamasi. (elaborasi)

4.

Kelompok lain menyimak sambil memperhatikan tokoh yang dimainkan
oleh kelompok yang maju. (eksplorasi)
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5.

Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok. (elaborasi)

6.

Guru bersama siswa membahas lembar kerja kelompok. (eksplorasi)

7.

Siswa diminta untuk menceritakan kembali Peristiwa Seputar Proklamasi
secara runtut. (eksplorasi)

8.

Kesimpulan dengan cara siswa melihat tayangan slide dan menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan. (konfirmasi)

C. Penutup
1.

Siswa mengerjakan soal evaluasi.

2.

Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

3.

Siswa diberikan tugas rumah.

4.

Untuk mengakhiri pembelajaran, mengajak semua siswa berdo‟a menurut
agama dan keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)

3.2.3.3. Observasi
1.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa detik-detik Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan
media audio visual.

2.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa detik-detik Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan
media audio visual.

3.

Melakukan pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotorik dalam
pembelajaran IPS tentang Peristiwa detik-detik Proklamasi melalui model
Role Playing berbantuan media audio visual.
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4.

Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam
catatan lapangan.

3.2.3.4. Refleksi
1.

Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III.

2.

Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model Role
Playing berbantuan media audio visual

kemudian mempertimbangkan

langkah selanjutnya.
3.

Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III sehingga guru
dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk
merencanakan tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya jika diperlukan
atau menyusun laporan PTK jika indikator keberhasilan tercapai.

3.3. SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian yang akan dikaji adalah guru dan siswa kelas VA MI Al
Iman Gunungpati Kota Semarang tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 28 siswa
terdiri dari 14 siswa laki – laki dan 14 siswa perempuan.

3.4. TEMPAT PENELITIAN
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan di MI Al Iman. MI Al
Iman terletak di desa Banaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan
berbatasan langsung dengan Universitas Negeri Semarang.
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3.5. VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini antara lain:
5) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar
Proklamasi dengan model Role Playing berbantuan media audio visual.
6) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar
Proklamasi dengan model Role Playing berbantuan media audio visual.
7) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar
Proklamasi dengan model Role Playing berbantuan media audio visual.

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber data
Sumber data adalah “subjek dimana data dapat diperoleh” (Arikunto,
2012:172). Sumber data dalam penelitian ini adalah :
3.6.1.1. Guru
Sumber data guru diperoleh dari

hasil observasi melalui lembar

pengamatan keterampilan guru, catatan lapangan dan dokumentasi dalam
pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui model Role
Playing berbantuan media audio visual pada saat pelaksanaan siklus pertama
sampai siklus ketiga.
3.6.1.2. Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati
Kota Semarang sebanyak 28 siswa terdiri dari 14 siswa laki – laki dan 14 siswa
perempuan melalui observasi aktivitas siswa, catatan lapangan, dokumentasi dan
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hasil tes pada pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui
model Role Playing berbantuan media audio visual pada saat pelaksanaan siklus
pertama sampai siklus ketiga.
3.6.1.3. Data Dokumen
Sumber data dokumen meliputi daftar nilai sebelum dan sesudah
dilakukan penelitian, observasi terhadap pembelajaran guru sebelum dan sesudah
dilakukan penelitian, hasil pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru,
hasil dokumen berupa foto dan video, serta iklim dalam pembelajaran IPS tentang
Peristiwa Seputar Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan media audio
visual.
3.6.1.4. Catatan Lapangan
Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber data yang berupa
catatan lapangan. Catatan lapangan berasal dari kegiatan yang berlangsung selama
pembelajaran berupa data aktivitas siswa yang belum tercatat dalam lembar
pengamatan aktivitas siswa.
3.6.2. Jenis data
3.6.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan dengan hasil belajar
siswa yang diperoleh dari hasil tes pada mata pelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi melalui model Role Playing berbantuan media audio visual,
serta hasil penskoran dari lembar keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
setiap siklusnya.
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3.6.2.2. Data Kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian diperoleh dari data hasil observasi dengan
menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan
lapangan dalam mata pelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui
model Role Playing berbantuan media audio visual. Data kualitatif merupakan
penjabaran hasil lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan
catatan lapangan.
Pada keterampilan guru, data kualitatif yang akan diperoleh adalah tentang
bagaimana guru mempersiapkan pra pembelajaran, membimbing pembentukan
kelompok, membuka pelajaran, menyampaikan materi dengan media audio visual,
melakukan tanya jawab dengan siswa berkaitan dengan materi, membimbing
siswa dalam memerankan skenario, mengkondisikan siswa yang tidak maju,
membimbing siswa melakukan diskusi, melaksanakan presentasi, menyimpulkan
pembelajaran dengan menebak gambar, memberikan soal evaluasi serta
memberikan penguatan dan penutup.
Pada aspek aktivitas siswa, data kualitatif yang akan diperoleh dalam
penelitian ini adalah tentang bagaimana siswa memerankan skenario, kesiapan
siswa mengikuti pembelajaran, memperhatikan materi yang disampaiakan, bertaya
tentang materi yang disampaikan, bertanya tentang materi yang belum dipahami,
bermain peran, menyimak permainan peran, mngerjakan LKS, membahas LKS,
menyimpulkan dan bagaimana siswa mengerjakan evaluasi.
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Sedangkan data kualitatif yang ada dalam catatan lapangan berisi tentang
kejadian dalam proses pembelajaran atau berisi tentang hal-hal yang tidak
tercantum dalam lembar pengamatan keterampilan guru maupun lembar
pengamatan aktivitas siswa.
3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes
dan non tes. Pada teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta didik.
Sementara pada teknik non tes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta didik.
(Poerwanti, 2008: 3.16).
Dalam penelitian ini digunakan dua macam teknik pengumpulan data,
yaitu teknik tes dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut:
3.6.3.1. Teknik Tes
Arikunto (2012;67) mengartikan tes sebagai alat atau prosedur yang
digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara
aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes tergantung pada
petunjuk yang diberikan.
Tes merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan
siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran
(Sanjaya, 2013:100). Sedangkan menurut Arifin (2013:118) tes merupakan suatu
teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan
pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, parnyataan, atau
serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk
mengukur aspek perilaku peserta didik. Penelitian ini menggunakan tes tertulis
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dan tes lisan. Tes tertulis dilakukan dengan siswa mengerjakan soal evaluasi dan
Lembar Kerja, tes lisan dilakukan dengan tanya jawab langsung antara guru
dengan siswa. Tes yang dilakukan digunakan untuk memperoleh data tentang
hasil dalam mata pelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui
model Role Playing berbantuan media audio visual.
Dalam penelitian ini, tes tertulis dilakukan dengan soal evaluasi yang
berisi 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian pada siklus I dan siklus II. Serta 10
soal pilihan ganda dan 2 soal isian pada siklus III. Selain itu,dalam penelitian ini
menggunakan tes lisan berupa tes unjuk kerja yang dilakukan dengan mengamati
aktivitas siswa dalam memerankan skenario. Indikator penilaan tes unjuk kerja
tertuang dalam lembar pengamatan ranah psikomotorik yang mengamati aktivitas
siswa dalam persiapan bermain peran, serta pada saat bermain peran.
3.6.3.2. Teknik Non Tes
Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
1.

Observasi
Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara
mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan
alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya,
2013:86). Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana
pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta
menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan
sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer
(Widoyoko 2014:46).
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Dalam penelitian ini, observasi ini digunakan untuk menggambarkan
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Sasaran dalam
observasi ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar
observasi (pengamatan) yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan
kualitas pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi.
2.

Catatan Lapangan
Catatan lapangan / catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat
segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan
guru (Sanjaya, 2013:98). Dalam penelitian ini, catatan lapangan berisi catatan
guru selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul
dalam proses pembelajaran. Catatan lapangan berasal dari catatan selama
proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru dari awal
sampai akhir pada pokok bahasan. Catatan lapangan berguna untuk
memperkuat data.

3.7. TEKNK ANALISIS DATA
3.7.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berupa hasil belajar kognitif, dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan mean atau
rerata, nilai terendah, nilai tertinggi, ketuntasan belajar secara individual/ klasikal.
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.

Menentukan mean atau rerata kelas

99

Rerata dapat ditentukan dengan membagi jumlah semua nilai data dengan
banyaknya data. Adapun rumus untuk menghitung mean atau rerata adalah
sebagai berikut:
X=
Dengan:
X

= nilai rata-rata

∑X = jumlah semua nilai siswa
∑N = jumlah siswa
(Aqib, 2009: 204)

2.

Menentukan median atau nilai tengah
Me = Bb + P (

)

Keterangan:
Me = median
Bb = batas bawah kelas yang mengandung nilai median
P

= panjang kelas interval

N

= jumlah siswa

F

= jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median

fm = banyak frekuensi kelas median
(Herrhyanto, 2008:4.21)
3.

Mentukan persentase ketuntasan belajar
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Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah
dikontrakkan dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6.16). Ketuntasan
belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa baik pada aspek sikap,
pengetahuan, maupun keterampilan. Ada dua kategori ketuntasan belajar,
yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Penetapan ketuntasan
klasikal ditentukan sendiri oleh peneliti. Penetapan ketuntasan klasikal ini
merupakan indikator keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan..Untuk
mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa
(Aqib, 2009: 41)
Berikut ini adalah kriteria ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal:
Tabel 3.4
Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar
Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM)
Kualifikasi
Individu
Klasikal
≥63
≥75%
Tuntas
<63
<75%
Tidak Tuntas
(Sumber: SK KKM MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang)
3.7.2. Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi dalam proses pembelajaran serta
hasil catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif
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kualitatif, dengan cara diorganisasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi
fokus analitis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan
kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang sesuai dengan skor yang telah
ditetapkan. Adapun langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi berdasarkan
skor menurut Poerwanti (2008: 6.9) adalah sebagai berikut :
1. Menentukan skor terendah
2. Menentukan skor tertinggi
3. Mencari median (nilai tengah)
4. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan
kurang.
Selanjutnya untuk menghitung data skor dilakukan dengan cara sebagai
berikut (Widoyoko, 2014: 110).
Jika:
T = skor tertinggi
R = skor terendah
t = jumlah kelas interval
i = jarak interval
maka:
i=
Untuk mencari empat kriteria keterampilan guru dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut.
Skor tertinggi (T)

: 48
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Skor terendah (R)

: 12

i=
i=
i=
=9
Dari perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk keterampilan guru
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
Kriteria ketuntasan
39 ≤ skor < 48
30 ≤ skor < 39
21 ≤ skor < 30
12 ≤ skor < 21

Kategori
Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Tingkat Keberhasilan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Sedangkan untuk mencari empat kriteria aktivitas siswa, dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut.
Skor tertinggi (T)

: 40

Skor terendah (R)

: 10

i=
i=
i=
= 7,5
Dari perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk aktivitas siswa
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6
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Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Kriteria ketuntasan
32,5 ≤ skor < 40
25 ≤ skor < 32,5
17,5 ≤ skor < 25
10 ≤ skor < 17,5

Kategori
Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Tingkat Keberhasilan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Untuk mencari kriteria hasil belajar ranah afektif, dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut:
Skor tertinggi (T)

: 16

Skor terendah (R)

:4

Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
=3
Dari perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk kriteria ketuntasan
ranah afektif adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7
Tabel Kriteria Ketuntasan Ranah Afektif
Kriteria ketuntasan
13 ≤ skor < 16
10 ≤ skor < 13
7 ≤ skor < 10
4 ≤ skor < 7

Kategori
Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Untuk mencari kriteria hasil belajar ranah psikomotorik, dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut:
Skor tertinggi (T)

:8

Skor terendah (R)

:2
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Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
= 1,5
Dari perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk kriteria ketuntasan
ranah psikomotorik adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8
Tabel Kriteria Ketuntasan Ranah Psikomotorik
Kriteria Ketuntasan
Skala Penilaian
Nilai
6,5 ≤ skor ≤ 8
Sangat baik
A
5 ≤ skor < 6,5
Baik
B
C
3,5 ≤ skor < 5
Cukup
2 ≤ skor < 3,5
Kurang
D

3.8. Indikator Keberhasilan
Pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui Model
Role Playing berbantuan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar
siswa di kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang dengan indikator
sebagai berikut :
1.

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar
Proklamasi melalui Model Role Playing

berbantuan media audio visual

meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik, yaitu kriteria minimal
baik ≥ 30 dalam lembar observasi pengamatan.
2.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar
Proklamasi melalui Model Role Playing

berbantuan media audio visual
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meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik, yaitu kriteria minimal
baik ≥ 25 dalam lembar observasi pengamatan.
3.

Siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang

mengalami

ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 75% dengan KKM ≥ 63 dalam
pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar Proklamasi melalui Model Role
Playing berbantuan media audio visual.

BAB V
PENUTUP

5.1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPS tentang Peristiwa Seputar

Proklamasi dengan model Role Playing berbantuan media audio visual yang telah
dilaksanakan di kelas MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang, maka peneliti
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
4. Penerapan model Role Playing

berbantuan media audio visual dapat

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor yang diperoleh guru
pada siklus I yaitu 30 dengan kategori Baik. Meningkat pada siklus II dengan
perolehan skor 37 dengan kategori Baik. Pada siklus III, keterampilan guru
meningkat menjadi 43 dengan kategori Sangat Baik.
5. Penerapan model Role Playing

berbantuan media audio visual dapat

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang Peristiwa
Seputar Proklamasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan skor aktivitas
siswa. Pada siklus I, siswa memperoleh skor 27,71 dengan ketegori Baik. Pada
siklus II meningkat menjadi 29,86 dengan kategori Baik dan meningkat pada
siklus III dengan perolehan skor 33,14 dengan kategori Sangat Baik.
6. Penerapan model Role Playing

berbantuan media audio visual dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota
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Semarang. Ditunjukkan dengan data pada siklus I terjadi peningkatan
ketuntasan klasikal mencapai 79%, pada siklus II meningkat menjadi 89% dan
mencapai ketuntasan klasikal sebesar 93% pada siklus III.

5.2.

SARAN
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada

pembelajaran IPS melalui model Role Playing berbantuan media audio visual
maka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peneliti dapat memberikan saran
sebagai berikut :
a. Pembelajaran melalui model Role Playing berbantuan media audio visual
perlu disiapkan dengan baik. Persiapan tersebut di antaranya meliputi
persiapan skenario yang akan digunakan, pemilihan materi, penyusunan
perangkat pembelajaran, persiapan media audio visual, dan persiapan
berbagai instrumen yang akan digunakan.
b. Guru harus mengadakan pendekatan perseorangan dengan siswa agar siswa
berani mengungkapkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan.
c. Penelitian tindakan kelas melalui model Role Playing berbantuan media audio
visual dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan
lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
d. Dalam mengajar, guru hendaknya menggunakan model dan media yang dapat
menunjang aktivitas siswa dalam pembelajaran.
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LAMPIRAN INSTRUMEN
PENELITIAN
1.

Pedoman Kisi-Kisi Instrumen Keterampilan Guru

2.

Pedoman Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Siswa

3.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

4.

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru

5.

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

6.

Lembar Pengamatan Ranah Afektif

7.

Lembar Pengamatan Ranah Psikomotorik

8.

Lembar Catatan Lapangan
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Lampiran 1
PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
Langkah-Langkah Model
Role Playing berbantuan
Media Audio Visual

Keterampilan Dasar
Mengajar Guru

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Guru menetapkan media
audio
visual
dalam
mencapai
tujuan
pembelajaran
dan
menyusun
skenario
tentang
Peristiwa
Seputar
Proklamasi
untuk diperankan siswa.
Guru meminta masingmasing
kelompok
mempelajari
skenario
beberapa hari sebelum
KBM.
Persiapan media dan
penyampaian
tujuan
pembelajaran.
Guru
menjelaskan
pokok-pokok
materi
pelajaran menggunakan
media audio visual
Guru
memberikan
kesempatan
kepada
siswa untuk menanyakan
materi
yang
belum
dipahami.
Guru meminta kelompok
untuk
memerankan
skenario yang telah
diberikan sebelumnya.
Guru meminta siswa
yang tidak maju untuk
memperhatikan
peran
yang
dimainkan
kelompok lain.
Guru
memberikan
lembar kerja kelompok
dan meminta masingmasing individu untuk
memberikan komentar
atas
penampilan

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Keterampilan
membuka
pelajaran
Keterampilan
bertanya
(Questioning
Skills)
Keterampilan
memberi
penguatan
(Reinforcement
Skills)
Keterampilan
menggunakan
variasi (Variation
Skills)
Keterampilan
menjelaskan
(Explaining
Skills)
Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok kecil
Keterampilan
mengelola kelas
Keterampilan
pembelajaran
perseorangan
Keterampilan
menutup
pelajaran
(Closure Skills)

Indikator Keterampilan
Guru dalam Model Role
Playing berbantuan Media
Audio Visual
1. Mempersiapkan
pra
pembelajaran
(keterampilan membuka,
mengelola kelas)
2. Membimbing
pembentukan kelompok
(keterampilan mengelola
kelas,
membimbing
kelompok
kecil
dan
perorangan)
3. Membuka pembelajaran
(keterampilan membuka
pelajaran)
4. Menyampaikan
materi
pelajaran dengan media
audio
visual
(keterampilan
menjelaskan, mengelola
kelas, melakukan variasi)
5. Melakukan tanya jawab
dengan siswa tentang
materi yang ditayangkan
dalam
video
(keterampilan bertanya)
6. Membimbing
siswa
dalam
memerankan
skenario sebagai tokoh
pahlawan (keterampilan
mengelola kelas)
7. Mengkondisikan
siswa
yang tidak maju agar
memperhatikan.
(keterampilan mengelola
kelas)
8. Membimbing
siswa
melakukan
diskusi.(keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok kecil)
9. Membimbing
siswa
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kelompok yang maju.
Guru
meminta
perwakilan
kelompok
maju
menyampaikan
hasil diskusi.
10. Guru meminta siswa
menebak
gambargambar tokoh yang
ditampilkan.
11. Guru
memberikan
penilaian
yang
sebenarnya
dengan
berbagai cara.
12. Guru
menutup
pembelajaran.
9.

melaksanakan presentasi
dan tanya jawab tentang
peristiwa
seputar
proklamasi (keterampilan
mengelola kelas dan
bertanya)
10. Guru bersama siswa
menyimpulkan
pembelajaran dengan cara
siswa menebak gambar
tokoh pahlawan yang
ditampilkan
guru.
(keterampilan
menjelaskan,
menutup
pelajaran)
11. Memberikan soal evaluasi
(keterampilan menutup
pelajaran)
12. Guru
memberikan
penguatan dan menutup
pembelajaran.
(keterampilan memberi
penguatan dan menutup
pembelajaran)
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Lampiran 2
PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
Langkah-Langkah Model Role
Playing berbantuan Media
Audio Visual
1.

Siswa mempelajari skenario
yang diberikan guru sesuai
dengan
peran
masingmasing
dalam
kelompoknya.
2. Siswa
memperhatikan
arahan guru.
3. Siswa mendengarkan dan
memahami materi yang
disampaikan oleh guru
menggunakan media audio
visual.
4. Siswa bertanya mengenai
hal-hal
yang
belum
dipahami.
5. Siswa memerankan skenario
yang
telah
dipelajari
sebelumnya.
6. Siswa menyimak peran
yang dimainkan kelompok
lain.
7. Siswa mengerjakan lembar
kerja dengan berdiskusi
dengan
teman
sekelompoknya.
8. Perwakilan
siswa
menyampaikan hasil diskusi
kelompok.
9. Siswa menebak gambargambar
tokoh
yang
ditampilkan.
10. Siswa mengerjakan soal
evaluasi yang diberikan oleh
guru

Aktivitas Siswa
1. Visual
activities
(misalnya
membaca,
memperhatikan gambar
demonstrasi, percobaan,
pekerajaan orang lain)
2. Oral activities (misalnya
menyatakan,
merumuskan, bertanya,
memberi
saran,
mengeluarkan pendapat,
mengadakan wawancara,
diskusi, interupsi)
3. Listening
activities
(misalnya mendengarkan
uraian,
percakapan,
diskusi, musik, pidato)
4. Writing
activities
(misalnya menulis cerita,
karangan,
laporan,
angket, menyalin)
5. Motor
activities
(misalnya
melakukan
percobaan,
membuat
kontruksi,
model
mereparasi,
bermain,
berkebun, berternak)
6. Mental
activities
(misalnya menanggapi,
mengingat, memecahkan
soal,
menganalisis,
melihat
hubungan,
mengambil keputusan)
7. Emotional
activities
(misalnya
menaruh
minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat,
bergairah, berani, tenang,
gugup)

Indikator Aktivitas Siswa
dalam Model Role Playing
berbantuan Media Audio
Visual
1. Siswa berkelompok dan
berlatih
memerankan
skenario.
(motor
activities)
2. Kesiapan siswa mengikuti
pembelajaran. (emotional
activities,
mental
activities)
3. Memperhatikan
materi
yang disampaikan oleh
guru melalui video audio
visual. (visual activities,
emotional
activities,
listening activities)
4. Bertanya tentang materi
yang belum dipahami.
(oral activities, mental
activities)
5. Siswa memerankan peran
yang
telah
dibagi
sebelumnya
secara
berkelompok. (emotional
activities, motor activities,
emotional activities)
6. Kelompok lain menyimak
peran yang diperankan
siswa. (visual activities,
emotional
activities,
listening activities)
7. Mengerjakan lembar kerja
secara berkelompok. ( oral
activities,
writing
activities)
8. Siswa diminta membahas
dan memberikan komentar
atas penampilan kelompok
lain. ( oral activities,
writing activities, mental
activities)
9. Siswa
bersama
guru
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menyimpulkan
dengan
menebak gambar tokoh
yang ditampilkan oleh
guru.
(visual
activities,motor activities)
10. Siswa
mengerjakan
evaluasi. (oral activities,
writing activities)

218

Lampiran 3
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS
PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
No
1.

Variabel

Indikator

Keterampilan
guru
dalam
pembelajaran
IPS
tentang
Peritiwa Seputar
Proklamasi
melalui Model
Role
Playing
berbantuan
media
Audio
Visual

1. Mempersiapkan
pra
pembelajaran
(keterampilan
membuka, mengelola kelas)
2. Membimbing
pembentukan
kelompok
(keterampilan
mengelola kelas, membimbing
kelompok
kecil
dan
perorangan)
3. Membuka
pembelajaran
(keterampilan
membuka
pelajaran)
4. Menyampaikan
materi
pelajaran dengan media audio
visual
(keterampilan
menjelaskan, mengelola kelas,
melakukan variasi)
5. Melakukan tanya jawab dengan
siswa tentang materi yang
ditayangkan
dalam
video
(keterampilan bertanya)
6. Membimbing siswa dalam
memerankan skenario sebagai
tokoh pahlawan (keterampilan
mengelola kelas)
7. Mengkondisikan siswa yang
tidak
maju
agar
memperhatikan. (keterampilan
mengelola kelas)
8. Membimbing siswa melakukan
diskusi.(keterampilan
membimbing diskusi kelompok
kecil)
9. Membimbing
siswa
melaksanakan presentasi dan
tanya jawab tentang peristiwa
seputar
proklamasi
(keterampilan mengelola kelas
dan bertanya)
10. Guru
bersama
siswa
menyimpulkan pembelajaran
dengan cara siswa menebak
gambar tokoh pahlawan yang

Sumber Data
1.
2.
3.

Guru
Video
Data
dokumen
(foto dan
video saat
kegiatan
pembelajar
an)

Alat/
Instrumen
1. Lembar
Observasi
2. Catatan
Lapangan
3. Alat
dokumentasi
(kamera dan
video)
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2.

3.

Aktivitas siswa
dalam
pembelajaran
Tema
Keluargaku
melalui Model
Role
Playing
berbantuan
media
Audio
Visual

Hasil
belajar
siswa
pada
pembelajaran
Tema
Keluargaku
melalui Model

ditampilkan
guru.
(keterampilan
menjelaskan,
menutup pelajaran)
11. Memberikan soal evaluasi
(keterampilan
menutup
pelajaran)
12. Guru memberikan penguatan
dan menutup pembelajaran.
(keterampilan
memberi
penguatan
dan
menutup
pembelajaran)
1.Siswa berkelompok dan berlatih
memerankan skenario. (motor
activities)
2.Kesiapan
siswa
mengikuti
pembelajaran.
(emotional
activities, mental activities)
3.Memperhatikan
materi
yang
disampaikan oleh guru melalui
video audio visual. (visual
activities, emotional activities,
listening activities)
4.Bertanya tentang materi yang
belum dipahami. (oral activities,
mental activities)
5.Siswa memerankan peran yang
telah dibagi sebelumnya secara
berkelompok.
(emotional
activities,
motor
activities,
emotional activities)
6.Kelompok lain menyimak peran
yang diperankan siswa. (visual
activities, emotional activities,
listening activities)
7.Mengerjakan lembar kerja secara
berkelompok. ( oral activities,
writing activities)
8.Siswa diminta membahas dan
memberikan
komentar
atas
penampilan kelompok lain. ( oral
activities,
writing activities,
mental activities)
9.Siswa
bersama
guru
menyimpulkan dengan menebak
gambar tokoh yang ditampilkan
oleh
guru.
(visual
activities,motor activities)
10.Siswa mengerjakan evaluasi.
(oral activities, writing activities)
1. Domain Kognitif
a. Menjelaskan
terjadinya
peristiwa Rengasdenglok.
(C2)
b. Mengidentifikasi
tokohtokoh yang terlibat dalam

1. Siswa
Data dokumen
(foto dan video
saat
kegiatan
pembelajaran)

1. Siswa
2.
Hasil
penialain
tertulis
3.
Penilaian
unjuk kerja

1.
2.
3.

Lembar
Observasi
Catatan
Lapangan
Alat
dokumentasi
(kamera dan
video)

1. Lembar
2.
3.

tes
evaluasi
LKS
Penilaian
bermain peran.
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Role
Playing
dengan media
Audio Visual

peristiwa Rengasdenglok.
(C1)
c. Menjelaskan
Peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi. (C2)
d. Mengidentifikasi
tokohtokoh yang terlibat dalam
Peristiwa
Perumusan
Naskah Proklamasi. (C1)
e. Menjelaskan detik - detik
terjadinya Proklamasi. (C2)
f. Mengenal tokoh-tokoh yang
terlibat dalam Proklamasi
Kemerdekaan. (C1)
g. Menceritakan
kembali
secara runtut tentang usaha
para tokoh perjuangan
dalam memproklamasikan
kemerdekaan. (C3)
2. Domain Afektif
a. Menampilkan
sikap
kompetitif dalam kegiatan
pembelajaran
b. Menekankan
kejujuran
berpendapat dalam kegiatan
pembelajaran
c. Menunjukkan
toleransi
dalam diskusi kelompok
d. Membuktikan
tanggungjawab
dalam
menyelesaikan tugas dari
guru
3. Domain Psikomotor
a. Tahap persiapan bermain
peran.
b. Tahap bermain peran.
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Lampiran 4
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
SIKLUS ....
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Nama Guru
Mata Pelajaran
Tema Pembelajaran
Hari/Tanggal

: MI Al IMAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
: VA/2
: Ida Aprilyana Sari
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: Peristiwa Seputar Proklamasi
: ........................

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.

No
1.

2.

Indikator

Deskriptor yang
tampak
1
2
3
4

Deskriptor

Mempersiapkan pra
pembelajaran
(keterampilan
membuka, mengelola
kelas)

1. Menyusun skenario
2. Merencanakan media
3. Merencanakan
pembelajaran.
4. Membuat
pengelompokan.

Membimbing
pembentukan
kelompok.
(keterampilan
mengelola
membimbing

a.

kelas,

alur
rencana

Membentuk siswa menjadi
beberapa kelompok.
b. Membentuk kelompok secara
heterogen.
c. Menjelaskan pembagian tugas
dalam
masing-masing

Skor
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kelompok kecil dan
perorangan)

3.

4.

kelompok.
d. membimbing kelompok untuk
memerankan skenario.

Membuka
pembelajaran
(keterampilan
membuka pelajaran)

a. Melakukan
apersepsi
dan
berdo‟a
b. Menuliskan
materi
pembelajaran
c. Melakukan
tanya
jawab
berkaitan
dengan
kegiatan
pembelajaran
yang
akan
dilakukan
d. Apersepsi dapat melibatkan
seluruh anggota kelas
Menyampaikan
a. Menyampaikan materi dengan
materi pembelajaran
jelas.
dengan media audio b. Menggunakan media audio
visual (keterampilan
visual sebagai alat untuk
menjelaskan,
menyampaiakan materi
mengelola
c. Video yang ditayangkan sesuai
kelas,melakukan
dengan materi
d. Video yang ditayangkan dapat
variasi)
terlihat oleh semua siswa di
kelas

5.

Melakukan
tanya
jawab dengan siswa
tentang materi yang
ditayangkan dalam
video (keterampilan
bertanya)

6.

Membimbing siswa
dalam memerankan
skenario
sebagai
tokoh
pahlawan.
(keterampilan
mengelola kelas)

7.

Mengkondisikan
siswa yang tidak
maju
agar
memperhatikan.
(keterampilan
mengelola kelas)

a.

Memberikan pertanyaan secara
klasikal yang berkaitan dengan
pemahaman siswa terhadap
materi
b. Guru memberikan pertanyaan
untuk memancing rasa ingin
tahu siswa
c. Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
mengenai hal-hal yang belum
diketahui.
a. Mengarahkan siswa dalam
memerankan skenario.
b. Menilai siswa
c. Memperbaiki kesalahan siswa
dalam memerankan skenario.
d. Memberikan motivasi agar siswa
memerankan skenario dengan
percaya diri.
a. Meminta siswa untuk menyimak
kelompok yang maju.
b. Berkeliling kelas agar siswa
tidak gaduh.
c. Menegur siswa yang gaduh
dalam menyimak peran yang
dimainkan kelompok lain.
d. menanyakan kepada siswa
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apakah peran yang dimainkan
oleh kelompok lain mudah
dipahami.
8.

Membimbing siswa
melakukan
diskusi.
(keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil dan
perorangan)

9.

Membimbing siswa
melaksanakan
presentasi dan tanya
jawab
berkaitan
dengan
materi.(keterampilan
mengelola
kelas,
keterampilan
bertanya)

10.

Guru bersama siswa
menyimpulkan
pembelajaran dengan
cara siswa menebak
gambar
tokoh
pahlawan
yang
ditampilkan
guru.
(keterampilan
menjelaskan,
menutup pelajaran)
Memberikan
soal
evaluasi.
(keterampilan
menutup)

11.

12.

Guru
memberikan
penguatan
dan
menutup
pembelajaran.

a. Berkeliling kelas agar siswa
melakukan diskusi dengan benar.
b. menginstruksikan agar semua
anggota kelompok terlibat dalam
diskusi.
c. Menanyakan kesulitan yang
dialami siswa.
d. Memberikan motivasi agar siswa
bersemangat dalam melakukan
diskusi.
a. Memusatkan perhatian siswa
pada presentasi kelompok
b. Memberi kesempatan kelompok
lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya

a.

Menayangkan slide gambar
pahlawan.
b. Meminta siswa untuk menebak
gambar dengan benar.
c.
Menunjuk
siswa
yang
mengacungkan
jari
dalam
menjawab pertanyaan.
d. Mengkonfirmasi jawaban siswa,

a. Memberikan petunjuk yang
jelas
b. Guru berkeliling membagi
perhatian
c. Menegur siswa jika ada yang
gaduh.
d. Memastikan tidak ada siswa
yang menyontek.
a. Memberikan penguatan.
b. Memberikan penugasan di
rumah
c. Merefleksi pembelajaran yang
telah dilakukan pada hari itu
d. Membimbing
siswa
untuk
berdoa bersama dan salam
penutup
Jumlah
Kategori

Mengolah data keterampilan guru :
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Skor tertinggi (T)
: 48
Skor terendah (R)
: 12
Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
=9
Tabel Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
Kriteria ketuntasan

Kategori

Tingkat Keberhasilan

39 ≤ skor < 48

Sangat baik (A)

Berhasil

30 ≤ skor < 39

Baik (B)

Berhasil

21 ≤ skor < 30

Cukup (C)

Tidak berhasil

12 ≤ skor < 21

Kurang (D)

Tidak berhasil

Semarang, … Maret 2015
Observer

Wina Harjanti, S.Pd
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Lampiran 5
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
SIKLUS ....
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Nama siswa
Mata Pelajaran
Tema Pembelajaran
Hari/Tanggal

: MI Al IMAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
: VA/2
:
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: Peristiwa Seputar Proklamasi
: ........................

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan descriptor aktivitas siswa!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
No
1.

2.

Indikator
Siswa berkelompok
dan
berlatih
memerankan
skenario.
(motor
activities)

Deskriptor
a.

Mengikuti
peraturan
pengelompokan yang telah
ditentukan.
b. Menjalin kerjasama yang baik
dengan kelompoknya.
c.
Mempelajari
dan
menghafalkan naskah yang
telah diberikan.
d.Berlatih memerankan peran
dengan kelompoknya.
Kesiapan
siswa a. Berada didalam kelas sebelum
mengikuti
guru masuk.
pembelajaran.
b. Berdoa sebelum pembelajaran

Deskriptor yang tampak
1
2
3
4

Skor
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

(emotional activities,
dimulai.
mental activities.
c. Siswa mengeluarkan peralatan
menulis.
d. Siswa
menyiapkan
buku
pelajaran.
Memperhatikan
a. Sikap duduk baik
materi
yang b. Konsentrasi
terhadap
disampaikan
oleh
penayangan
media
audio
guru melalui video
visual
audio visual. (visual c. Mendengarkan
penjelasan
activities, emotional
guru
activities,
listening d. Mencatat hal-hal yang penting.
activities)
Bertanya
tentang a. Bertanya
setelah
materi yang belum
ditunjuk/ditanyai
dipahami.
(oral b. Bertanya dengan sikap yang
activities,
mental
baik
c. Bertanya dengan kalimat yang
activities)
baik dan benar
d. Berinisiatif bertanya setiap ada
kesempatan
Siswa memerankan a. Memerankan peran sesuai
peran yang telah
dengan
pembagian
dibagi
sebelumnya
sebelumnya.
secara berkelompok. b. Memerankan peran dengan
(emotional activities,
ekspresi dan mimik yang
motor
activities,
jelas.
c. Bekerjasama dengan baik
emotional activities)
dalam kelompok.
d.
Percaya
diri
dalam
memainkan peran.
Kelompok
lain a. Mendengarkan dan melihat
menyimak
peran
peran yang diperankan
yang
diperankan
kelompok yang maju.
siswa.
(visual b. Tidak gaduh saat kelompok
activities, emotional
lain memerankan peran.
activities,
listening c. Berkonsentrasi penuh
d. Menyimak skenario yang
activities)
diperankan oleh temannya
dengan baik.
Mengerjakan lembar a. Bekerjasama mendiskusikan
kerja
secara
jawaban
berkelompok ( oral b. Tidak
gaduh
saat
activities,
writing
mengerjakan soal.
c. Mengerjakan soal dengan
activities)
penuh semangat.
d. Memberikan
kesempatan
kepada
teman
sekelompoknya
untuk
berpendapat.
Siswa
diminta a. Menghargai pendapat satu
membahas
dan
sama lain.
memberikan
b. berani mewakili kelompoknya
komentar
atas
untuk menyampaikan hasil
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penampilan
kelompok lain. (oral
activities,
writing
activities,
mental
activities)

9.

Siswa bersama guru
menyimpulkan
dengan
menebak
gambar tokoh yang
ditampilkan
oleh
guru.
(visual
activities,motor
activities)

10

Siswa mengerjakan
evaluasi
(oral
activities,
writing
activities)

diskusi.
c. Tidak mengganggu kelompok
lain
saat
penyampaian
jawaban.
d. menyampaikan komentar
dengan bahasa yang sopan
dan mudah dipahami.
a.
b.

c.
d.

a.
b.
c.
d.

Berpartisipasi aktif dalam
menyimpulkan bersama guru.
Menjawab pertanyaan guru
dengan kata yang lugas dan
mudah dipahami.
Tunjuk tangan ketika akan
menjawab soal.
Memberikan kesempatan
kepada teman yang lain untuk
menjawab.
Tidak mencontek.
Tidak memberikan jawaban
kepada teman.
Tidak mengganggu teman
yang sedang mengerjakan.
Mengumpulkan
lembar
jawab dengan mengantre.
Jumlah Skor
Kategori

Mengolah data aktivitas siswa
Skor tertinggi (T)
= 40
Skor terendah (R)
= 10
Jumlah kelas interval = 4 (karena menggunakan 4 kategori)

i=
= 7,5
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Tabel Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Kriteria ketuntasan
32,5 ≤ skor < 40
25 ≤ skor < 32,5
17,5 ≤ skor < 25
10 ≤ skor < 17,5

Kategori
Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Tingkat Keberhasilan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, … Maret 2015
Observer

Umama Mahmudah TS
NIM. 1401411005
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Lampiran 6
LEMBAR PENGAMATAN RANAH AFEKTIF
Sekolah

: MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang

Nama Siswa

:

Kelas/ Semester

: VA/ 2

Hari/ Tanggal

:

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan descriptor !
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
No
1

Karakter
Kompetitif

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

Deskriptor
Berani bersaing
Menunjukkan semangat berprestasi
Berusaha ingin lebih maju
Memiliki keinginan untuk tahu
Mengemukakan apa adanya
Berbicara secara terbuka
Menghargai data
Mengakui kesalahannya

2

Jujur

3

Toleransi

a.
b.
c.
d.

Menerima perbedaan pendapat
Memaklumi kekurangan orang lain
Mengakui kelebihan orang lain
Membantu orang lain

4

Bertanggungjawab

a. Melaksanakan kewajiban
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan
kemampuan
c. Menaati tata tertib sekolah
d. Memelihara fasilitas sekolah
Total skor

Kriteria penilaian :
Skor tertinggi (T)
Skor terendah (R)

: 16
:4

Tampak

Skor

230

Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
=3
Tabel Kriteria Ketuntasan Ranah Afektif
Kriteria ketuntasan

Kategori

13 ≤ skor < 16

Sangat baik (A)

10 ≤ skor < 13

Baik (B)

7 ≤ skor < 10

Cukup (C)

4 ≤ skor < 7

Kurang (D)
Semarang, … Maret 2015
Observer,

Umama Mahmudah TS
NIM. 1401411005
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Lampiran 7
LEMBAR PENGAMATAN UNJUK KERJA
(RANAH PSIKOMOTORIK)
Sekolah

: MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang

Nama Siswa

:

Kelas/ Semester

: VA/ II

Hari/ Tanggal

:

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan descriptor !
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
a. Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
b. Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
c. Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
d. Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
No
1

Aspek
Persiapan bermain
peran

2

Tahap bermain peran

Deskriptor
a. Menerima aturan pembagian kelompok.
b. Berlatih bersama kelompoknya.
c. Mempersiapkan perlengkapan yang
dibutuhkan.
d. Bekerjasama dengan baik.
a. Suara keras.
b. Perlengkapan sesuai dengan tokoh yang
diperankan.
c. Lepas teks.
d. Lafal dan intonasi jelas.

Tampak

Total skor

Kriteria penilaian :
Skor tertinggi (T)
:8
Skor terendah (R)
:2
Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
= 1,5
Tabel Penilaian Psikomotorik

Skor
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Kriteria Ketuntasan
6,5 ≤ skor ≤ 8
5 ≤ skor < 6,5
3,5 ≤ skor < 5
2 ≤ skor < 3,5

Skala Penilaian
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Nilai
A
B
C
D

Semarang, … Maret 2015
Observer

Umama Mahmudah TS
NIM. 1401411005
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Lampiran 8
CATATAN LAPANGAN MATA PELAJARAN IPS TENTANG
PERISTIWA SEPUTAR PROKLAMASI SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG MELALUI MODEL ROLE PLAYING
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL
Siklus....
Nama SD/MI
: MI Al IMAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
Hari/Tanggal
:
Kelas/Semester
:
Pukul
:
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya selama
pembelajaran IPS tentang peristiwa seputar proklamasi melalui Model Role
Playing dengan Media Audio Visual
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
....................................................................................................................................
Semarang, …………… 2015
Observer,
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LAMPIRAN PERANGKAT
PEMBELAJARAN
1.

Siklus I

2.

Siklus II

3.

Siklus III
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Lampiran 9
SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I
SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS
SEMESTER
STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Dasar
2.2.

Menghargai
jasa
dan
peranan tokoh
perjuangan
dalam
mempersiapka
n
kemerdekaan
Indonesia.

:
:
:
:

MI Al Iman Banaran Gunungpati Semarang
IPS
VA
II (GENAP)
: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Penilaian

1.

Siswa
dapat
menjelaskan
terjadinya
peristiwa
Rengasdenglok

Praktik

2. Mengidentifikas 2.
i tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam peristiwa
Rengasdenglok

Siswa
dapat
mengidentifikas
i tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam peristiwa
Rengasdenglok

Materi Pokok /
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Peristiwa
Rengasdenglok

1. Menjelaskan
terjadinya
peristiwa
Rengasdenglok

Teknik

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, bertanggung jawab.

Bentuk
Contoh
Instrumen Instrumen
Lisan dan 1. Ceritakan
kembali
tertulis
terjadinya
peristiwa
Rengasdenglok!
2.

Sebutkan
tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam peristiwa
Rengasdenglok!

Alokasi
Waktu

Sumber
Bahan

2x35
menit

Syamsiyah,dkk.
2008.
Ilmu
pengetahuan
sosial
5.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional, 2008
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

I.

Nama Sekolah

: MI Al Iman Banaran Gunungpati Semarang

Kelas / Semester

: VA / 1

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

II. Kompetensi Dasar
2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia.
III. Indikator
1. Menjelaskan terjadinya peristiwa Rengasdenglok.
2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengasdenglok.
IV. Tujuan Pembelajaran
1.

Dengan bermain peran tentang Peristiwa Rengasdenglok, siswa dapat
menjelaskan peristiwa Rengasdenglok secara runtut.

2.

Dengan mengamati video dan tayangan slide, siswa dapat mengidentifikasi
tokoh-tokoh yang terlibat dalam Peristiwa Rengasdenglok dengan benar.

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, bertanggung
jawab.
V. Materi Pembelajaran
-

Peristiwa Rengasdenglok

VI. Metode dan Model Pembelajaran
Metode

: - Ceramah
-

Diskusi Kelompok
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Model

-

Permainan

-

Tanya jawab

: Role Playing

VII.Langkah-langkah Pembelajaran
A. Pendahuluan ( 15 menit)
 Pra Kegiatan :
1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan
keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3. Mengecek kehadiran siswa.
 Kegiatan Awal
1. Apersepsi berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu tentang
peristiwa Rengasdenglok serta tokoh-tokoh yang terlibat di
dalamnya.
3. Guru meminta siswa duduk secara kelompok.
4. Siswa diminta menyanyikan lagu Hari Merdeka.
5. Siswa ditanya tentang isi lagu.
B. Kegiatan inti (40 menit)
1. Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa Rengasdenglok.
(eksplorasi)
2. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui. (elaborasi)
3. Siswa memerankan skenario yang telah diberikan sebelumnya oleh guru
tentang Peristiwa Rengasdenglok. (elaborasi)
4. Kelompok lain menyimak sambil memperhatikan tokoh yang
dimainkan oleh kelompok yang maju. (eksplorasi)
5. Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok. (elaborasi)
6. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok. (elaborasi)
7. Siswa membahas lembar kerja kelompok. (eksplorasi)
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8. Kesimpulan dengan cara siswa melihat tayangan slide dan menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan. (konfirmasi)
C. Penutup
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
2. Guru

menyampaikan

rencana

pembelajaran

untuk

pertemuan

berikutnya.
3. Siswa diberikan tugas rumah.
4. Untuk mengakhiri pembelajaran, mengajak semua siswa berdo‟a
menurut agama dan keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan
: religius)
VIII.

Sumber Belajar
1.

Standar proses

2.

Standar Isi

3.

Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar

4.

Syamsiyah,dkk. 2008. Ilmu pengetahuan sosial 5. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

IX. Media Pembelajaran
1.

Audio visual (teks, gambar, suara, video perkembangan teknologi
komunikasi, animasi ), kertas warna-warni, lem

2.

LCD

3.

Laptop

4.

Speaker

X. Penilaian
a. Prosedur Tes
1.

Tes Awal

: Ada

2.

Tes Proses

: Ada

3.

Tes Akhir

: Ada

b. Jenis Tes
1. Tes awal

: eksplorasi ( Tanya jawab )

2. Tes perbuatan

: bermain peran dan menanggapi permainan peran
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3. Tes akhir
a. Bentuk Tes

: soal evaluasi (tes tertulis)
: pilihan ganda dan isian singkat

b. Alat Tes
4. Soal-soal Tes

: Terlampir

5. Kunci Jawaban

: Terlampir

6. Kriteria Penilaian : Terlampir
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Materi Ajar
Peristiwa Rengasdenglok
Pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh
golongan muda dibawa ke Rengasdengklok. Tujuan mereka adalah mengamankan
tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa jepang
telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun
resikonya.
Di Jakarta, golongan muda, Wikana dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad
Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian Yusuf Kunto
diutus untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka
menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad
Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru
memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung
menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1 (sekarang gedung
perpustakaan Nasional-Depdiknas) yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar
15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan pada 16
Agustus.
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali bertemu dengan Letnan
Jenderal Moichiro Yamamoto, komandan Angkatan Darat pemerintahan militer
Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda dengan sepengetahuan Mayor Jenderal
Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer
Jepang. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa
ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada
Sekutu, dan tidakmemiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.
Setelah itu, mereka bermalam di kediaman Laksamana Maeda (kini Jalan Imam
Bonjol No.1).
Pada pukul 02.00 WIB malam itu diadakan rapat PPKI yang dipimpin oleh
Bung Karno bertempat di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jl. Imam
Bonjol No.1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi dan membicarakan
persiapan kemerdekaan Indonesia.
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Lembar Kerja Kelompok
Kelompok : ......................
Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan catat jawaban pada buku masingmasing !
1. Bagaimanakah komentarmu tentang skenario yang telah diperankan
temanmu?
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang telah diperankan oleh teman-temanmu !
3. Ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tentang skenario yang telah
diperankan teman-temanmu !

242

Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
1.

Siswa berpendapat tentang penampilan kelompok yang maju. (pertanyaan
terbuka) (skor : 10)

2.

Ir. Soekarno, Moh.Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Wikana, Laksamana Maeda,
Sutan Syahrir. (skor : 30)

3.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hirosima dan Nagasaki di bom atom oleh
Sekutu. Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Kaisar Hiroto
mengakui kekalahannya. Berita tersebut sampai ke pemuda Indonesia, yang
pertama kali mengetahuinya adalah Sutan Syahrir. Kemudian Sutan Syahrir
memberitahukan berita tersebut ke Bung Karno. Para pemuda mendesak agar
proklamasi segera dilaksanakan. Tapi, golongan tua menyarankan agar
menunggu waktu yang tepat. Para pemud tidak puas dengan jawaban tersebut,
pada tanggal 16 Agustus para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung
baktereologi yang menghasilkan keputusan untuk mengasingkan Bung Karno
dan bung hatta ke Rengasdenglok (skor : 60)

243

Kisi-kisi Soal
Standar
Kompetensi
Indikator
Kompetensi
Dasar
2.
Menghargai 2.2. Menghargai 1.Menjelaskan
jasa
dan
terjadinya
peranan tokoh
peranan
peristiwa
tokoh
Rengasdenglok.
pejuang
dan
perjuangan
masyarakat
dalam
mempersiapk
dalam
an
2.Mengidentifikasi
memepersiapkan
kemerdekaan
tokoh-tokoh
Indonesia.
yang
terlibat
dan
dalam peristiwa
mempertahanka
Rengasdenglok.
n kemerdekaan
Indonesia.

Nomor
Soal
A
:
1,3,4,9,1
0
B
:
1,2,3,5

Ranah
Kognitif
C2

A
:
2,5,6,7,8
B:4

C1
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Soal Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat !
1. Pada tanggal berapakah Bung
Karno

dan

Bung

b. Kaisar Hiroto

Hatta

c. Kaisar Terauchi

diculik?

d. Kaisar Van Der Wick

a. 14 Agustus 1945

5. Siapakah yang diutus untuk

b. 15 Agustus 1945

mengantar Ahmad Soebardjo

c. 16 Agustus 1945

ke Rengasdengklok?

d. 17 Agustus 1945

a. Wikana

2. Siapakah yang berunding di

b. Darwis

Jakarta ketika Bung Karno

c. Sukarni

dan Bung Hatta diungsikan?

d. Yusuf Kunto

a. Wikana dan Ahmad
Subarjo
b. Sukarni dan Ahmad

6. Siapakah
berita

yang mendengar
kekalahan

pertama kali?

Subarjo

a. Ahmad Subarjo

c. Sutomo dan Wikana

b. Bung Karno

d. Sukarni dan Wikana

c. Bung Hatta

3. Jepang mengalami kekalahan
besar melawan Sekutu dalam
perang ...

Jepang

d. Sutan Syahrir
7. Tokoh yang pergi ke kantor
pemerintah

Jepang

a. Perang Dunia I

(Gunseikanbu) untuk mencari

b. Perang Dunia II

informasi

c. Perang Asia Timur

berikut, kecuali ...

Raya

adalah

a. Wikana

d. Perang Pasifik

b. Bung Karno

4. Kaisar Jepang yang mengakui

c. Bung Hatta

kekalahannya pada tanggal
14 Agustus 1945 adalah ...
a. Kaisar Maeda

sebagai

d. Ahmad Subarjo
8. Siapakah Laksamana Maeda
itu?
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a. Panglima

Angkatan

b. Jalan Imam Bonjol

Darat

Jakarta

b. Kepala

perwakilan

c. Jalan

angkatan laut Jepang

Timur Jakarta

di Jakarta
c. Panglima

d. Jalan
Angkatan

Udara

9. Bung

Pattimura

Jakarta
10. Dimanakah

d. Kepala

Pegangsaan

perwakilan

rapat

para

tentang

pemuda
penculikan

angkatan darat Jepang

Bung Karno dan Bung Hatta

di Jakarta

ke Rengasdenglok?

Hatta

mengusulkan

a. Lapangan Ikada

agar PPKI bersidang tanggal

b. Rumah Bung Karno

16-23 Agustus 1945 di ...

c. Belakang

a. Jalan Pejabon Jakarta

Gedung

Baktereologi
d. Kantor Chuo Sangi In

B.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Jepang mengakui kekalahannya pada Sekutu pada tanggal ...
2. Mengapa Sutan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta saat mendengar
berita kekalahan Jepang?
3. Bung Hatta meminta diadakan rapat PPKI pada tanggal ...
4. Siapa sajakah yang pergi ke kantor pemerintah Jepang (Gunseikanbu)
untuk mencari informasi?
5. Mengapa para pemuda menculik Bung Karno ke Rengasdenglok?
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Kunci Jawaban
No

Jawaban

Skor

1.

C

1

2.

A

1

3.

D

1

4.

B

1

5.

D

1

6.

D

1

7.

A

1

8.

B

1

9.

A

1

10.

C

1

1.

14 Agustus 1945

5

2.

Karena Sutan Syahrir berpendapat bahwa ini kesempatan
yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan.

5

Tanggal 16-23 Agustus 1945
3.

5
Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo

4.

5
Untuk mengamankan Bung Karno dari pengaruh Jepang.

5.

5

Jumlah skor maksimal

35

Penskoran :
Nilai =

x 100
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MEDIA PEMBELAJARAN
1. VIDEO PEMBELAJARAN
2. POWERPOINT
3. GAMBAR – GAMBAR TOKOH PAHLAWAN
4. SKENARIO
Gambar-gambar yang akan digunakan dalam bermain peran

Sutan Syahrir

Wikana
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Naskah Peristiwa Rengasdenglok
Dalam Perang Pasifik, Jepang mengalami kekalahan besar melawan
Sekutu. Kaisar Hiroto mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945.
Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh pemuda,
dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sutan Syarir pada sore
harinya. Lalu pada sore itu juga Sutan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta.
Sutan Syahrir :”Selamat sore…”
Bung Hatta

:”Ya…selamat sore, ada keperluan apakah kiranya anda Datang
kemari Bung Sutan…?”

Sutan Syahrir :”Saya hanya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengar
berita kekalahan Jepang dari Sekutu.”
Bung Hatta

:”Ini adalah berita yang sangat baik”

Sutan Syahrir :”Oh ya…bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini
untuk memproklamasikan kemerdekaan.”
Bung Hatta

:”Tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri bagaimana jika
sekarang menemui Bung Karno?”

Sutan Syahrir :”Baiklah kalau begitu.”
Akhirnya mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua
PPKI.
Bung Hatta

:”Permisi, selamat sore…”

Bung Karno

:”Ya, selamat sore ada perlu apa ya?”

Bung Hatta

:”Apakah Bung sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang?”

Bung Karno

:”Ya…tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut.”

Pada hari berikutnya Bung Karno dan Bung Hatta didampingi oleh Ahmad
Soebardjo pergi ke kantor pemerintah Jepang (Gunseikanbu) untuk mencari
Informasi. Usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke Markas Besar
angkatan perang (Gunsereibu), kemudian mereka bertiga pergi ke rumah
Laksamana Maeda yaitu kepala perwakilan angkatan laut Jepang di Jakarta.
Bung Hatta

:”Permisi tuan apakah benar Jepang sudah sudah kalah dan
menyerah kepada Sekutu?”

Laksamana Maeda :”Saya bisa mengakui berita tersebut apabila sudah ada
perintah dari Tokyo.”
Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang
telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16-23
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Agustus 1945 di kantor “Cuo Sangi In” di jalan Pejabon Jakarta. Malam harinya
utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya.
Wikana & Darwis
:”Bung malam ini kita harus kobarkan revolusi. Dan
bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita?”
Bung Karno :”Kemerdekaan itu pasti dilakukan tapi kita harus menunggu karena
persiapan nya hampir selasai.”
Sementara itu Bung Hatta, Ahmad Soebardjo & Dr.Buntaran Muatmodjo
tiba di rumah Bung Karno.
Bung Hatta :”Saya mengetahui berita tentang pengerahan tentara Jepang dan saya
mengusulkan untuk supaya kita menunggu sikap Jepang terhadap
kemerdekaan yang dijanjikan oleh mereka.”
Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas.
Kemudian para pemuda mengadakan rapat dibelakang gedung
Bakteorologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga &
Bung Hatta ke Rengasdengklok. Karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu
lintas utama. Lalu pada subuh 16 Agustus Bung Karno, Ibu fatmawati,
Guntur(anak Bung Karno) & Bung Hatta dibawa ke Rengasdengklok.
BERSAMBUNG.....

250

Lampiran 10
SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II
SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS
SEMESTER
STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Dasar
2.2.

Menghargai
jasa
dan
peranan tokoh
perjuangan
dalam
mempersiapka
n
kemerdekaan
Indonesia.

:
:
:
:

MI Al Iman Banaran Gunungpati Semarang
IPS
VA
II (GENAP)
: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Materi Pokok /
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Penilaian

Peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi

1.

1.

Praktik

Menjelaskan
terjadinya
peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi

Siswa
dapat
menjelaskan
terjadinya
peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi

Teknik

Bentuk
Instrumen
Lisan dan
tertulis

Contoh
Instrumen
1. Ceritakan
kembali
terjadinya
Perumusan
Naskah
Proklamasi !
2.

Siswa
dapat
mengidentifika
si tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi
Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, bertanggung jawab.
2.

Mengidentifikas 2.
i
tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi

Sebutkan
tokoh-tokoh
yang terlibat
dalam
peristiwa
Perumusan
Naskah
Proklamasi !

Alokasi
Waktu

Sumber
Bahan

2x35
menit

Syamsiyah,dkk.
2008.
Ilmu
pengetahuan
sosial
5.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional, 2008
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

I.

Nama Sekolah

: MI Al Iman Banaran Gunungpati Semarang

Kelas / Semester

: VA / 1

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

II.

Kompetensi Dasar
2.2.Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia.

III.

Indikator
1. Menjelaskan Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi.
2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam Peristiwa Perumusan
Naskah Proklamasi.

IV.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan memerankan skenario tentang Perumusan naskah Proklamasi, siswa
dapat menjelaskan peristiwa perumusan naskah Proklamasi secara runtut.
2. Dengan mengamati video dan tayangan slide, siswa dapat mengidentifikasi
tokoh-tokoh yang terlibat dalam Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi
dengan benar.
Karakter siswa yang diharapkan

:

kompetitif,

bertanggung jawab.
V.

Materi Pembelajaran
-

VI.

Peristiwa Perumusan Proklamasi.

Metode dan Model Pembelajaran
Metode

: - Ceramah

jujur,

toleransi,
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Model
VII.

-

Diskusi Kelompok

-

Permainan

-

Tanya jawab

: Role Playing

Langkah-langkah Pembelajaran
A. Pendahuluan ( 15 menit)
 Pra Kegiatan :
1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan
keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3. Mengecek kehadiran siswa.
 Kegiatan Awal
1. Apersepsi berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu tentang
Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi serta tokoh-tokoh yang
terlibat di dalamnya.
3. Guru meminta siswa duduk secara kelompok.
4. Guru bertanya mengenai pembelajaran yang telah disampaikan
sebelumnya.
B. Kegiatan inti (40 menit)
1. Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa Perumusan
Naskah Proklamasi. (eksplorasi)
2. Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui. (elaborasi)
3. Siswa memerankan skenario yang telah diberikan sebelumnya oleh guru
tentang Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi. (elaborasi)
4. Kelompok lain menyimak sambil memperhatikan tokoh yang
dimainkan oleh kelompok yang maju. (eksplorasi)
5. Kelas dibentuk menjadi 7 kelompok. (elaborasi)
6. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok. (elaborasi)
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7. Guru bersama siswa membahas lembar kerja kelompok. (eksplorasi)
8. Kesimpulan dengan cara siswa melihat tayangan slide dan menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan. (konfirmasi)
C. Penutup
1.

Siswa mengerjakan soal evaluasi.

2.

Guru

menyampaikan

rencana

pembelajaran

untuk

pertemuan

berikutnya.
3.

Siswa diberikan tugas rumah.

4.

Untuk mengakhiri pembelajaran, mengajak semua siswa berdo‟a
menurut

agama

dan

keyakinan

masing-masing.

(nilai

yang

ditanamkan : religius)
VIII.

Sumber Belajar
1.

Standar proses

2.

Standar Isi

3.

Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar

4.

Syamsiyah,dkk. 2008. Ilmu pengetahuan sosial 5. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

IX.

Media Pembelajaran
1.

Audio visual (teks, gambar, suara, video perkembangan teknologi
komunikasi, animasi ), kertas warna-warni, lem

X.

2.

LCD

3.

Laptop

4.

Speaker

Penilaian
a. Prosedur Tes
1. Tes Awal

: Ada

2. Tes Proses

: Ada

3. Tes Akhir

: Ada

b. Jenis Tes
1. Tes awal

: eksplorasi ( Tanya jawab )

254

2. Tes perbuatan

: bermain peran dan menanggapi peran

3. Tes akhir

: soal evaluasi (tes tertulis)

a. Bentuk Tes

: pilihan ganda dan uraian

b. Alat Tes
4. Soal-soal Tes

: Terlampir

5. Kunci Jawaban

: Terlampir

6. Kriteria Penilaian : Terlampir
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Materi Ajar
Perumusan Teks Proklamasi
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks
proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari di
kediaman Laksamana Maeda.
Naskah proklamasi disusun oleh tiga orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta,
dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi terdiri dari dua kalimat, yang ditulis oleh
Bung Karno. Kalimat pertama dikutip oleh Mr. Ahmad Soebarjo dari piagam
Jakarta, kemudian Bung Hatta menyempurnakan dengan kalimat kedua. Pada
awalnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua
aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak yang masih
menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI tidak menyetujuinya.
Pada akhirnya, disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga
sekarang. Para pemuda juga meninginkan agar naskah proklamasi turut
ditandatangani oleh enam pemuda bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para
anggota PPKI. Mereka beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian
dicapailah kesepakatan dengan menuliskan “atas nama bangsa Indonesia”. Naskah
teks proklamasi disepakati dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik.
Penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh dua tokoh tersebut atas usul
Sukarni. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Chairul Saleh,
Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh tua yang lain.
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Lembar Kerja Kelompok
Kelompok : ......................
Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan catat jawaban pada buku masingmasing !
1. Bagaimanakah komentarmu tentang skenario yang telah diperankan
temanmu?
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang telah diperankan oleh teman-temanmu !
3. Ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tentang skenario yang telah
diperankan teman-temanmu !
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
1. Siswa berpendapat tentang penampilan kelompok yang maju. (pertanyaan
terbuka) (skor : 10)
2. Ir. Soekarno, Moh.Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Pimpinan Peta, para pemuda
pejuang. (skor : 25)
3. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks
proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari
di kediaman Laksamana Maeda. Naskah proklamasi disusun oleh tiga orang,
yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi terdiri
dari dua kalimat, yang ditulis oleh Bung Karno. Kalimat pertama dikutip oleh
Mr.

Ahmad

Soebarjo

dari

piagam

Jakarta,

kemudian

Bung

Hatta

menyempurnakan dengan kalimat kedua. Pada awalnya, para pemuda
mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan
harus dikuasai oleh rakyat dari pihak yang masih menguasainya. Tetapi,
mayoritas anggota PPKI tidak menyetujuinya. Pada akhirnya, disetujuilah
naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga
meninginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh enam pemuda
bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Mereka
beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian dicapailah
kesepakatan dengan menuliskan “atas nama bangsa Indonesia”. Naskah teks
proklamasi disepakati dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik.
Penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh dua tokoh tersebut atas usul
Sukarni. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Chairul
Saleh, Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh tua yang
lain. (skor : 65)
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Kisi-kisi Soal
Standar
Kompetensi
Indikator
Kompetensi
Dasar
2.
Menghargai 2.2. Menghargai 1.Menjelaskan
jasa
dan
Peristiwa
peranan tokoh
peranan
Perumusan
tokoh
Naskah
pejuang
dan
perjuangan
Proklamasi.
masyarakat
dalam
mempersia 2.Mengidentifi
dalam
pkan
kasi tokohmemepersiapkan
kemerdekaa
tokoh yang
n
terlibat
dan
Indonesia.
dalam
mempertahanka
Peristiwa
Perumusan
n kemerdekaan
Naskah
Indonesia.
Proklamasi.

Nomor
Soal
A
:
2,5,6,7,8,9
B : 1,3,4

Ranah
Kognitif
C2

A
:
1,3,4,10
B : 2,5

C1
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Soal Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat !
1.

Berikut ini yang merupakan
penyusun

naskah

4.

proklamasi

proklamasi?

adalah ...

a. Sayuti Melik

a. Bung Karno, Bung Hatta,

b. Sukarni

dan Moh.Yamin

c. Ahmad Soebarjo

b. Bung Karno, Bung Hatta,
dan Ahmad Soebarjo

d. Laksamana Maeda
5.

c. Bung Karno, Bung Hatta,

a. 15 Agustus 1945

d. Bung Karno, Bung Hatta,

b. 16 Agustus 1945

dan B.M Diah

c. 17 Agustus 1945

Naskah Proklamasi disusun di ...
a. Jalan Imam Bonjol no.1

d. 18 Agustus 1945
6.

Jakarta

a. Sukarno - Pukul 12.00-

Jakarta

01.00
Pegangsaan

b. Sukarno – Pukul 02.00-

Timur

No.65 Jakarta
d. Jalan

Pegangsaan

04.00
Timur

c. Laksamana Maeda - Pukul

No.56 Jakarta
3.

Yang

Naskah proklamasi di susun di
kediaman ... pada pukul ...

b. Jalan Imam Bonjol no.10

c. Jalan

Penyusunan naskah proklamasi
dilakukan pada tanggal ...

dan Laksamana Maeda

2.

Siapakah yang mengetik naskah

mengusulkan

penandatanganan

12.00-01.00
bahwa

d. Laksamana Maeda - Pukul

teks

proklamasi dilakukan Soekarno

02.00-04.00
7.

Perumusan naskah proklamasi

Hatta adalah ...

dilakukan di sebuah ruangan

a. Karni Ilyas

yaitu ...

b. Ahmad Soebarjo

a. Ruang rapat

c. Laksamana Maeda

b. Ruang makan

d. Sukarni

c. Ruang tamu
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d. Serambi depan
8.

9.

Kalimat pertama teks proklamasi

Penulisan tanggal yang paling

di kutip dari ...

benar sesuai dengan naskah

a. Piagam Jakarta

proklamasi adalah ...

b. UUD 1945

a. Djakarta, 17 Agustus 1945

c. Pancasila

b. Djakarta, hari 17 boelan 8

d. Peraturan Pemerintah

tahoen 1945
c. Djakarta, hari 17 boelan
Agustus 05
d. Djakarta, hari 17 boelan 8
tahoen 05

10. Siapakah yang meminta agar
teks proklamasi dibuat singkat?
a. Ahmad Subardjo
b. Bung Karno
c. Bung Hatta
d. Sukarni

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Dimanakah perumusan teks Proklamasi? Sebutkan secara lengkap !
2. Sebutkan ketiga tokoh yang merumuskan teks proklamasi !
3. Tuliskan kalimat pertama pada teks proklamasi !
4. Tuliskan tanggal yang tertera pada teks proklamasi !
5. Sebutkan tokoh-tokoh yang hadir dalam peristiwa perumusan proklamasi !
minimal 5!
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Kunci Jawaban
No

Jawaban

Skor

1.

B

1

2.

A

1

3.

D

1

4.

A

1

5.

C

1

6.

D

1

7.

B

1

8.

D

1

9.

A

1

10.

C

1

1.

Di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol no.1
Jakarta.

5
5

Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subardjo.
2.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan
Indonesia.

3.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
4.
5.

Soekarno, Moh.Hatta, Ahmad Subardjo, Chairul Saleh,
Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Sudiro

Jumlah skor maksimal

5

5
35

Penskoran :
Nilai =

5

x 100
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MEDIA PEMBELAJARAN
5. VIDEO PEMBELAJARAN
6. POWERPOINT
7. GAMBAR – GAMBAR TOKOH PAHLAWAN
8. SKENARIO
Gambar-gambar yang akan digunakan dalam bermain peran
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Skenario Peristiwa Perumusan Proklamasi
Hilangnya kedua pemimpin PPKI mengejutkan A.subardjo. Karena
merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya ia mencari informasi. Akhirnya ia
mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada diluar kota yaitu di
Rengasdengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin Peta & Pejuang Pemuda
tersebut untuk mengantarnya ke Rengasdengklok.
A.Soebardjo :”Bisakah anda berdua mengantarkan saya menemui Bung Karno
& Bung Hatta?”
Pimpinan Peta :”Apa yang akan kami terima untuk itu?”
A.Soebardjo :”Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok 17
agustus 1945.”
Pemuda Pejuang :”Ya…saya akan menjaminnya.”
Pimpinan Peta :”Baiklah saya akan mengantar anda.”
Pada senja 16 Agustus 1945 ia berhasil menemui Bung Karno & Bung
Hatta.
Bung Karno

:”Ada apa anda kesini?”

A.Soebardjo :”Bung, sekarang Jepang sudah menyerah secara resmi.”
Bung Hatta
A.Soebardjo

:”Mengapa demikian?”
:”Karena anda berdua sebagai wakil dan ketua tidak hadir dalam
rapat tersebut.”

Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga.Dan
malam itu juga mareka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok
pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan
pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari 3 orang
Pemimpin PPKI merumuskan Teks Proklamasi di meja makan.
Bung Hatta

:”Bagaimana kalau proklamasi kita buat singkat saja?”

A.Soebardjo :”Saya setuju dengan usulan Bung Hatta.”
Bung Karno

:”Bung Ahmad apakah anda masih ingat yang terdapat pada
Piagam Jakarta, yaitu bab Pembukaan rumusan UUD 1945?”

A.Sobardjo

:”Saya masih ingat tapi tidak seluruhnya kira-kira seperti
ini‟Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan
Indonesia.”

Bung Karno

:”Baiklah diputuskan bahwa itu adalah kalimat pertamanya.”
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Bung Hatta

Bung Karno

:”Menurut saya pernyataan itu tidak cukup untuk menentukan
nasib sendiri, saya menganggap perlu adanya pernyataan yang
menggambarkan dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia.
Bagaimana kalau kalimat kedua dari proklamasi yaitu: „hal-hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dll., diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.”
:”Baiklah sudah diputuskan kalau begitu.”

BERSAMBUNG ...
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Lampiran 11
SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS III
SEKOLAH
MATA PELAJARAN
KELAS
SEMESTER
STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Dasar

2.3

Menghargai
jasa

dan

:
:
:
:

MI Al Iman Banaran Gunungpati Semarang
IPS
VA
II (GENAP)
: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Materi Pokok /
Pembelajaran

Peristiwa Detik- 1.
detik Proklamasi

peranan tokoh
perjuangan
dalam
memproklama
sikan
kemerdekaan.

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Penilaian

1.

Siswa
dapat
menjelaskan
terjadinya
Peristiwa
Detik-detik
Proklamasi

Praktik

Mengidentifika 2.
si tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam Peristiwa
Detik-detik
Proklamasi

Siswa
dapat
mengidentifikas
i tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam Peristiwa
Detik-detik
Proklamasi

Kegiatan
Pembelajaran

2.

Menjelaskan
terjadinya
Peristiwa
Detik-detik
Proklamasi

3.

Siswa
dapat
3. Menceritakan
Menceritakan
kembali
kembali
peristiwa
peristiwa
seputar
seputar
proklamasi
proklamasi
Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, bertanggung jawab.

Teknik

Bentuk
Contoh
Instrumen Instrumen
Lisan dan 1. Ceritakan
kembali
tertulis
terjadinya
Peristiwa
Detik-detik
Proklamasi
2. Sebutkan
tokoh-tokoh
yang
terlibat
dalam Peristiwa
Detik-detik
Proklamasi
3. Ceritakan
kembali
[eristiwa yang
terjadi seputar
proklamasi !

Alokasi
Waktu

Sumber
Bahan

2x35
menit

Syamsiyah,dkk.
2008.
Ilmu
pengetahuan
sosial
5.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional, 2008
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Nama Sekolah

: MI Al Iman Banaran Gunungpati Semarang

Kelas / Semester

: VA / 1

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

I. Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
ii.

Kompetensi Dasar
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan
kemerdekaan.

iii.

Indikator
1. Menjelaskan detik - detik terjadinya Proklamasi.
2. Mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam Proklamasi Kemerdekaan.
3. Menceritakan kembali secara runtut tentang usaha para tokoh perjuangan
dalam memproklamasikan kemerdekaan.

iv.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan memerankan skenario tentang peristiwa detik-detik proklamasi, siswa
dapat menjelaskan detik-detik terjadinya Proklamasi secara runtut.
2. Dengan mengamati slide, siswa dapat mengenal tokoh-tokoh yang terlibat
dalam Proklamasi Kemerdekaan dengan benar.
3. Menceritakan kembali secara runtut tentang usaha para tokoh perjuangan
dalam memproklamasikan kemerdekaan.
Karakter siswa yang diharapkan

v.

:
kompetitif,
jujur,
bertanggung jawab.

Materi Pembelajaran
-

Peristiwa Detik-detik Proklamasi

toleransi,
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vi.

Metode dan Model Pembelajaran
Metode

: - Ceramah

Model
vii.

-

Diskusi Kelompok

-

Permainan

-

Tanya jawab

: Role Playing

Langkah-langkah Pembelajaran
A. Pendahuluan ( 15 menit)
 Pra Kegiatan :
1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan
keyakinan masing-masing. (nilai yang ditanamkan : religius)
3. Mengecek kehadiran siswa.
 Kegiatan Awal
1. Apersepsi berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu tentang
Peristiwa detik-detik Proklamasi serta tokoh-tokoh yang terlibat di
dalamnya.
3. Guru meminta siswa duduk secara kelompok.
4. Guru meminta siswa menyanyikan lagu Hari Merdeka bersamasama.
5. Guru bertanya mengenai pembelajaran yang telah disampaikan
sebelumnya.
B. Kegiatan inti (40 menit)
1.

Siswa menyimak video pembelajaran tentang Peristiwa detik-detik
Proklamasi. (eksplorasi)

2. Siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui. (elaborasi)
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3. Siswa memerankan skenario yang telah diberikan sebelumnya oleh
guru tentang Peristiwa detik-detik Proklamasi. (elaborasi)
4. Kelompok lain menyimak sambil memperhatikan tokoh yang
dimainkan oleh kelompok yang maju. (eksplorasi)
5. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok. (elaborasi)
6. Guru bersama siswa membahas lembar kerja kelompok. (eksplorasi)
7. Siswa diminta untuk menceritakan kembali Peristiwa Seputar
Proklamasi secara runtut. (eksplorasi)
8. Kesimpulan dengan cara siswa melihat tayangan slide dan menebak
gambar tokoh pahlawan yang ditampilkan. (konfirmasi)
C. Penutup
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
2. Guru

menyampaikan

rencana

pembelajaran

untuk

pertemuan

berikutnya.
3. Siswa diberikan tugas rumah.
4. Untuk mengakhiri pembelajaran, mengajak semua siswa berdo‟a
menurut

agama

dan

keyakinan

masing-masing.

(nilai

yang

ditanamkan : religius)
viii.

Sumber Belajar
1.

Standar proses

2.

Standar Isi

3.

Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar

4.

Syamsiyah,dkk. 2008. Ilmu pengetahuan sosial 5. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
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ix.

Media Pembelajaran
1.

Audio visual (teks, gambar, suara, video perkembangan teknologi
komunikasi, animasi ), kertas warna-warni, lem

x.

2.

LCD

3.

Laptop

4.

Speaker

Penilaian
a. Prosedur Tes
1. Tes Awal

: Ada

2. Tes Proses

: Ada

3. Tes Akhir

: Ada

b. Jenis Tes
1. Tes awal

: eksplorasi ( Tanya jawab )

2. Tes perbuatan

: bermain peran dan menanggapi permainan peran

3. Tes akhir

: soal evaluasi (tes tertulis)

a. Bentuk Tes

: pilihan ganda dan uraian

b. Alat Tes
4. Soal-soal Tes

: Terlampir

5. Kunci Jawaban

: Terlampir

6. Kriteria Penilaian : Terlampir
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Materi Ajar
Detik-Detik Proklamasi
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman
Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, Ir. Sukarno
didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut
ini perkataan Sukarno pada pembacaan proklamasi kemerdekaan:
“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di sini untuk
menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun
kita, bangsa Indonesia telah berjuang, untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah
beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada
naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam
zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di
dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi
pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada
kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri,
akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan
musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia.
Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk
menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan
kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami:

Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara
seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8
tahun ’05

Atas nama Bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta
Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu
ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun
negara kita! Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi.
Insya’ Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”
Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan
pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh S.
Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Merah Putih itu
dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno. Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan,
tanpa ada yang memberi aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah
pengibaran Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi memberikan
sambutan. Kemudian mereka yang hadir saling bertukar pikiran sebentar lalu pulang ke
rumah masing-masing. Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia ini
berlangsung sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara itu dilakukan
penuh kehikmatan. Peristiwa itu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan
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bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa baru telah
lahir.

273

Lembar Kerja Kelompok
Kelompok : ......................
Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan catat jawaban pada buku masingmasing !
1. Bagaimanakah komentarmu tentang skenario yang telah diperankan
temanmu?
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang telah diperankan oleh teman-temanmu !
3. Ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tentang skenario yang telah
diperankan teman-temanmu !
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
1.

Siswa berpendapat tentang penampilan kelompok yang maju. (pertanyaan
terbuka) (skor : 10)

2.

Bung Karno, Bung Hatta, Sayuti Melik, Sukarni, Ibu Fatmawati, B.M Diah,
Fatmawati, W.R Supratman, S.Suhud, Cudanco Latif.

3.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman
Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, Ir.
Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan
dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih
dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia
Raya. Bendera Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno. Pada
saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada yang memberi aba-aba,
para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran Bendera
Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi memberikan sambutan.
Kemudian mereka yang hadir saling bertukar pikiran sebentar lalu pulang ke
rumah masing-masing. Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia
ini berlangsung sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara itu
dilakukan penuh kehikmatan. Peristiwa itu membawa perubahan yang luar
biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang merdeka. Bangsa baru telah lahir.
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Kisi-kisi Soal
Standar
Kompetensi
Indikator
Kompetensi
Dasar
2. Menghargai 2.3 Menghargai 1. Menjelaskan
peranan

jasa

tokoh

peranan

terjadinya

pejuang dan

tokoh

Proklamasi.

masyarakat

perjuangan

dalam

dalam

memepersia
pkan

dan

mempertaha
nkan

dan

detik

Nomor
Soal
A : 1,2,8
detik B : 2

-

A
:
3,4,5,6,7,
2. Mengenal tokoh10
memprokla
tokoh
yang
masikan
terlibat
dalam
kemerdekaa
Proklamasi
A : 8,9
n.
B:1
Kemerdekaan.

kemerdekaa
n Indonesia.
3. Menceritakan
kembali
runtut

secara
tentang

usaha para tokoh
perjuangan dalam
memproklamasik
an kemerdekaan.

Ranah
Kognitif
C2

C1

C3
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Soal Evaluasi
A.Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat !
1. Proklamasi kemerdekaan pada
awalnya akan dilaksanakan di ...
a. Lapangan Ikada
b. Rumah

Laksamana

Hatta

untuk

memperbanyak teks Proklamasi?

d. Jalan Pegangsaan Timur
56 Jakarta

a. B.M Diah
b. Wikana

proklamasi

kemerdekaan dilaksanakan di ...
a. Lapangan Ikada
b. Rumah

5. Siapakah yang diminta oleh
Bung

c. Rumah Ir. Soekarno

akhirnya

c. Ibu Kartini
d. Istri Bung Hatta

Maeda

2. Pada

b. Ibu Fatmawati

c. Sukarni
d. Mr. Ahmad Subarjo
6. Pengibaran bendera Merah Putih

Laksamana

Maeda

dilakukan oleh ...
a. Wikana dan Sukarni

c. Rumah Ir. Soekarno

b. B.M Diah dan S. Suhud

d. Monas

c. S.Suhud dan Sukarni

3. Siapakah
agar

yang

mengusulkan

penandatanganan

teks

proklamasi dilakukan dua orang
saja tapi atas nama Indonesia

d. S. Suhud dan Cudanco
Latif
7. Pencipta lagu Indonesia Raya
adalah ...

yaitu Bung Karno dan Bung

a. Ibu Sud

Hatta?

b. A.T Mahmud

a. Sukarno

c. W.R Supratman

b. Drs. Moh. Hatta

d. Gesang

c. Sukarni
d. Mr. Ahmad Subarjo
4. Siapakah yang telah menjahit
sang saka merah putih?
a. Cut Nyak Dien

8. Penulisan tanggal yang paling
benar sesuai dengan

naskah

proklamasi adalah ...
a. Djakarta, 17 Agustus 1945
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b. Djakarta, hari 17 boelan 8
tahoen 1945
c. Djakarta,

hari

b. UUD 1945
c. Pancasila

17

boelan

Agustus 05
d. Djakarta, hari 17 boelan 8
tahoen 05
9. Kalimat pertama teks proklamasi

d. Peraturan Pemerintah
10. Siapakah yang mengetik naskah
proklamasi?
a. Sayuti Melik
b. Sukarni

di kutip dari ...

c. Ahmad Soebarjo

a. Piagam Jakarta

d. Laksamana Maeda

B.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri secara runtut peristiwa seputar
proklamasi dari awal sampai akhir !
2. Tuliskan kalimat pertama naskah proklamasi !
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Kunci Jawaban
No

Jawaban

Skor

1.

A

1

2.

C

1

3.

C

1

4.

B

1

5.

A

1

6.

D

1

7.

C

1

8.

D

1

9.

A

1

10.

A

1

1.

KONDISIONAL
Siswa menjelaskan tentang peristiwa Rengasdenglok,
perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi.

20

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan
Indonesia.
2.

5

Jumlah skor maksimal

35

Penskoran :
Nilai =

x 100
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MEDIA PEMBELAJARAN
1. VIDEO PEMBELAJARAN
2. POWERPOINT
3. GAMBAR – GAMBAR TOKOH PAHLAWAN
4. SKENARIO
Gambar-gambar yang akan digunakan dalam bermain peran
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Detik-detik Proklamasi
Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui
para hadirin yang ada.saat itu waktu sudah menunjukan pukul 04.00 pagi. Lalu ia
membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep.
Bung Karno :”Apakah kalian setuju terhadap konsep rumusan ini?”
Para hadirin :”Setuju…”
Bung Karno
:”Sayuti tolong ketikan teks proklamasi ini menurut naskah yang
menggunakan tulisan tangan saya ini.
Bung Karno

:”Marilah, Saudara-saudara, naskah proklamasi ini kita tanda
tangani bersama-sama.”

Bung Hatta

:”Ya…seperti “Declaration of Independence” yang dimiliki oleh
Amerika.”

Sukarni

:”Tapi ini Indonesia Bung bukannya Amerika. Bagaimana kalau
dua orang saja tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan
Bung Hatta.”

Para hadirin

:”Baiklah…usulan yang bagus. Kami semua setuju.”

Bung Hatta

:”Lalu dimanakah tempat pelaksanaan proklamasi?”

Sukarni

:”Bagaimana kalau di lapanga IKADA?”

Bung Karno

:”Saya keberatan karena ada kemungkinan akan munculnya
gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya
pada pukul 10.00 pagi.”

Para hadirin

:”Setuju.”

Bung Hatta

:”B.M Diah tolong perbanyak teks tersebut dan sebarkan keselurh
Indonesia.”

Pada hari Jum‟at17 Agstus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju
lapangan IKADA. Namun tak sedikit yang berbaklik menuju kediaman Bung
Karno.Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, tiang bendera yang berasal dari
bambu yang tumbuh dibelakang rumah Bung Karno, Mikrofon yang hanya satusatunya. Lalu selain hadirin yang datang semalam juga telah hadir tokoh lain
seperti: Dr.Bintaran Marto Atmodjo,KI Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata,
KH.Mas Mansyur dan yang lainnya pun telah hadir. Tepat pukul 10.00 WIB,Bung
Karno & Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Dengan
suara jelas, Bung Karno membaca teks dengan didahului denga suatu pidato yaitu:
“Saudara-saudara sekalian. Saya telah meminta saudara-saudara sekalian
hadir disini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan
tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk
mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi kita tetap
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menuju kearah cita-cita kita. Juga didalam jaman Jepang, usaha kita untuk
mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Didalam jaman Jepang,
tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya,
tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan
sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan
nasib tanah air kita didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani
mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.
Maka kami tadi malam telah mengadakan musywarah dengan pemuda-pemuda
rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat bahwa
sekaranglah saat datangnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudarasaudara! Dengan ini kami menyatakan kebilatan tekad itu. Denagrlah proklamasi
kita:
PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan
tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.

(tanda tangan Soekarno)
Soekarno/Hatta
Demikianlah, saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada
satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita.Mulai saat ini kita menyusun
Negara kita. Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan
abadi.Insya Allah, Tuhan akan memberkati kemerdekaan itu.”
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Lampiran 12
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
SIKLUS 1
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Nama Guru
Mata Pelajaran
Tema Pembelajaran
Hari/Tanggal

: MI Al IMAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
: VA/2
: Ida Aprilyana Sari
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: Peristiwa Seputar Proklamasi
: Jum‟at, 20 Maret 2015

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.

No
1.

2.

Indikator

Deskriptor yang
tampak
1
2
3
4

Deskriptor

Mempersiapkan pra
pembelajaran
(keterampilan
membuka, mengelola
kelas)

a.
b.
c.

Membimbing
pembentukan
kelompok.
(keterampilan
mengelola
membimbing

a.

kelas,

d.

Menyusun skenario
Merencanakan media
Merencanakan
pembelajaran.
Membuat
pengelompokan.

alur

Skor

√

√

√

√

4

√

-

√

√

3

rencana

Membentuk siswa menjadi
beberapa kelompok.
b. Membentuk kelompok secara
heterogen.
c. Menjelaskan pembagian tugas
dalam
masing-masing
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3.

4.

5.

6.

7.

kelompok kecil dan
perorangan)

kelompok.
d. membimbing kelompok untuk
memerankan skenario.

Membuka
pembelajaran
(keterampilan
membuka pelajaran)

a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan
materi
pembelajaran
c. Melakukan
tanya
jawab
berkaitan
dengan
kegiatan
pembelajaran
yang
akan
dilakukan
d. Apersepsi dapat melibatkan
seluruh anggota kelas
a. Menyampaikan materi dengan
jelas.
b. Menggunakan media audio
visual sebagai alat untuk
menyampaiakan materi
c. Video yang ditayangkan sesuai
dengan materi
d. Video yang ditayangkan dapat
terlihat oleh semua siswa di
kelas

Menyampaikan
materi pembelajaran
dengan media audio
visual (keterampilan
menjelaskan,
mengelola
kelas,melakukan
variasi)

Melakukan
tanya
jawab dengan siswa
tentang materi yang
ditayangkan dalam
video (keterampilan
bertanya)

Membimbing siswa
dalam memerankan
skenario
sebagai
tokoh
pahlawan.
(keterampilan
mengelola kelas)

Mengkondisikan
siswa yang tidak
maju
agar
memperhatikan.
(keterampilan
mengelola kelas)

Memberikan pertanyaan secara
klasikal yang berkaitan dengan
pemahaman siswa terhadap
materi
b. Guru memberikan pertanyaan
untuk memancing rasa ingin
tahu siswa
c. Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
mengenai hal-hal yang belum
diketahui.
a. Mengarahkan siswa dalam
memerankan skenario.
b. Menilai siswa
c. Memperbaiki kesalahan siswa
dalam memerankan skenario.
d. Memberikan motivasi agar siswa
memerankan skenario dengan
percaya diri.
a. Meminta siswa untuk menyimak
kelompok yang maju.
b. Berkeliling kelas agar siswa
tidak gaduh.
c. Menegur siswa yang gaduh
dalam menyimak peran yang
dimainkan kelompok lain.
d. menanyakan kepada siswa
apakah peran yang dimainkan

√

-

√

-

2

√

√

√

-

3

√

-

-

-

1

√

√

-

-

2

√

-

-

-

1

a.
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oleh kelompok
dipahami.
8.

9.

10.

11.

12.

Membimbing siswa
melakukan
diskusi.
(keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil dan
perorangan)

Membimbing siswa
melaksanakan
presentasi dan tanya
jawab
berkaitan
dengan
materi.(keterampilan
mengelola
kelas,
keterampilan
bertanya)
Guru bersama siswa
menyimpulkan
pembelajaran dengan
cara siswa menebak
gambar
tokoh
pahlawan
yang
ditampilkan
guru.
(keterampilan
menjelaskan,
menutup pelajaran)
Memberikan
soal
evaluasi.
(keterampilan
menutup)

Guru
memberikan
penguatan
dan
menutup
pembelajaran.

lain

mudah

a. Berkeliling kelas agar siswa
melakukan diskusi dengan benar.
b. menginstruksikan agar semua
anggota kelompok terlibat dalam
diskusi.
c. Menanyakan kesulitan yang
dialami siswa.
d. Memberikan motivasi agar siswa
bersemangat dalam melakukan
diskusi.
a. Memusatkan perhatian siswa
pada presentasi kelompok
b. Memberi kesempatan kelompok
lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya

Menayangkan slide gambar
pahlawan.
b. Meminta siswa untuk menebak
gambar dengan benar.
c.
Menunjuk
siswa
yang
mengacungkan
jari
dalam
menjawab pertanyaan.
d. Mengkonfirmasi jawaban siswa,

√

√

√

-

3

√

-

√

-

2

√

-

√

√

3

√

√

√

√

4

-

√

-

√

2

a.

a. Memberikan petunjuk yang
jelas
b. Guru berkeliling membagi
perhatian
c. Menegur siswa jika ada yang
gaduh.
d. Memastikan tidak ada siswa
yang menyontek.
a. Memberikan penguatan.
b. Memberikan penugasan
di
rumah
c. Merefleksi pembelajaran yang
telah dilakukan pada hari itu
d. Membimbing
siswa
untuk
berdoa bersama dan salam
penutup
Jumlah
Kategori

30
B (Baik)
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Mengolah data keterampilan guru :
Skor tertinggi (T)
: 48
Skor terendah (R)
: 12
Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
=9
Tabel Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Nama Guru
Mata Pelajaran
Tema Pembelajaran
Hari/Tanggal

: MI Al IMAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
: VA/2
: Ida Aprilyana Sari
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: Peristiwa Seputar Proklamasi
: Jum‟at, 27 Maret 2015

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.

No
1.

2.

Indikator

Deskriptor yang
tampak
1
2
3
4

Deskriptor

Mempersiapkan pra
pembelajaran
(keterampilan
membuka, mengelola
kelas)

a.
b.
c.

Membimbing
pembentukan
kelompok.
(keterampilan
mengelola
kelas,
membimbing
kelompok kecil dan
perorangan)

a.

d.

Menyusun skenario
Merencanakan media
Merencanakan
pembelajaran.
Membuat
pengelompokan.

alur

Skor

√

√

√

√

4

√

-

√

√

3

rencana

Membentuk siswa menjadi
beberapa kelompok.
b. Membentuk kelompok secara
heterogen.
c. Menjelaskan pembagian tugas
dalam
masing-masing
kelompok.
d. membimbing kelompok untuk
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memerankan skenario.
3.

4.

5.

6.

7.

Membuka
pembelajaran
(keterampilan
membuka pelajaran)

Menyampaikan
materi pembelajaran
dengan media audio
visual (keterampilan
menjelaskan,
mengelola
kelas,melakukan
variasi)

Melakukan
tanya
jawab dengan siswa
tentang materi yang
ditayangkan dalam
video (keterampilan
bertanya)

Membimbing siswa
dalam memerankan
skenario
sebagai
tokoh
pahlawan.
(keterampilan
mengelola kelas)

Mengkondisikan
siswa yang tidak
maju
agar
memperhatikan.
(keterampilan
mengelola kelas)

a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan
materi
pembelajaran
c. Melakukan
tanya
jawab
berkaitan
dengan
kegiatan
pembelajaran
yang
akan
dilakukan
d. Apersepsi dapat melibatkan
seluruh anggota kelas
a. Menyampaikan materi dengan
jelas.
b. Menggunakan media audio
visual sebagai alat untuk
menyampaiakan materi
c. Video yang ditayangkan sesuai
dengan materi
d. Video yang ditayangkan dapat
terlihat oleh semua siswa di
kelas
Memberikan pertanyaan secara
klasikal yang berkaitan dengan
pemahaman siswa terhadap
materi
b. Guru memberikan pertanyaan
untuk memancing rasa ingin
tahu siswa
c. Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
mengenai hal-hal yang belum
diketahui.
a. Mengarahkan siswa dalam
memerankan skenario.
b. Menilai siswa
c. Memperbaiki kesalahan siswa
dalam memerankan skenario.
d. Memberikan motivasi agar siswa
memerankan skenario dengan
percaya diri.
a. Meminta siswa untuk menyimak
kelompok yang maju.
b. Berkeliling kelas agar siswa
tidak gaduh.
c. Menegur siswa yang gaduh
dalam menyimak peran yang
dimainkan kelompok lain.
d. menanyakan kepada siswa
apakah peran yang dimainkan
oleh kelompok lain mudah
dipahami.

√

√

√

-

3

√

√

√

-

3

√

√

-

-

2

√

√

√

√

4

√

√

√

-

3

a.
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8.

9.

10.

11.

12.

Membimbing siswa
melakukan
diskusi.
(keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil dan
perorangan)

Membimbing siswa
melaksanakan
presentasi dan tanya
jawab
berkaitan
dengan
materi.(keterampilan
mengelola
kelas,
keterampilan
bertanya)
Guru bersama siswa
menyimpulkan
pembelajaran dengan
cara siswa menebak
gambar
tokoh
pahlawan
yang
ditampilkan
guru.
(keterampilan
menjelaskan,
menutup pelajaran)
Memberikan
soal
evaluasi.
(keterampilan
menutup)

Guru
memberikan
penguatan
dan
menutup
pembelajaran.

a. Berkeliling kelas agar siswa
melakukan diskusi dengan benar.
b. menginstruksikan agar semua
anggota kelompok terlibat dalam
diskusi.
c. Menanyakan kesulitan yang
dialami siswa.
d. Memberikan motivasi agar siswa
bersemangat dalam melakukan
diskusi.
a. Memusatkan perhatian siswa
pada presentasi kelompok
b. Memberi kesempatan kelompok
lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya

Menayangkan slide gambar
pahlawan.
b. Meminta siswa untuk menebak
gambar dengan benar.
c.
Menunjuk
siswa
yang
mengacungkan
jari
dalam
menjawab pertanyaan.
d. Mengkonfirmasi jawaban siswa,

√

√

√

-

3

√

-

√

-

2

√

√

-

√

3

√

√

√

√

4

√

√

-

√

3

a.

a. Memberikan petunjuk yang
jelas
b. Guru berkeliling membagi
perhatian
c. Menegur siswa jika ada yang
gaduh.
d. Memastikan tidak ada siswa
yang menyontek.
a. Memberikan penguatan.
b. Memberikan penugasan
di
rumah
c. Merefleksi pembelajaran yang
telah dilakukan pada hari itu
d. Membimbing
siswa
untuk
berdoa bersama dan salam
penutup
Jumlah
Kategori

37
B (baik)
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Mengolah data keterampilan guru :
Skor tertinggi (T)
: 48
Skor terendah (R)
: 12
Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
=9
Tabel Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA SEPUTAR
PROKLAMASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA MI AL IMAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
SIKLUS 3
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Nama Guru
Mata Pelajaran
Tema Pembelajaran
Hari/Tanggal

: MI Al IMAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
: VA/2
: Ida Aprilyana Sari
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: Peristiwa Seputar Proklamasi
: Selasa, 31 Maret 2015

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1
: Jika hanya 1 deskriptor tampak
Skor 2
: Jika 2 deskriptor tampak
Skor 3
: Jika 3 deskriptor tampak
Skor 4
: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.

No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Mempersiapkan pra
pembelajaran
(keterampilan
membuka, mengelola
kelas)

a. Menyusun scenario
b. Merencanakan media
c. Merencanakan alur
pembelajaran.
d. Membuat rencana
pengelompokan.

Membimbing
pembentukan
kelompok.
(keterampilan
mengelola
kelas,
membimbing
kelompok kecil dan
perorangan)

a.

Membentuk siswa menjadi
beberapa kelompok.
b. Membentuk kelompok secara
heterogen.
c. Menjelaskan pembagian tugas
dalam
masing-masing
kelompok.
d. membimbing kelompok untuk

Deskriptor yang
tampak
1
2
3
4

Skor

√

√

√

√

4

√

-

√

√

3
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memerankan skenario.
3.

4.

5.

6.

7.

Membuka
pembelajaran
(keterampilan
membuka pelajaran)

Menyampaikan
materi pembelajaran
dengan media audio
visual (keterampilan
menjelaskan,
mengelola
kelas,melakukan
variasi)

Melakukan
tanya
jawab dengan siswa
tentang materi yang
ditayangkan dalam
video (keterampilan
bertanya)

Membimbing siswa
dalam memerankan
skenario
sebagai
tokoh
pahlawan.
(keterampilan
mengelola kelas)

Mengkondisikan
siswa yang tidak
maju
agar
memperhatikan.
(keterampilan
mengelola kelas)

a. Melakukan apersepsi
b. Menuliskan
materi
pembelajaran
c. Melakukan
tanya
jawab
berkaitan
dengan
kegiatan
pembelajaran
yang
akan
dilakukan
d. Apersepsi dapat melibatkan
seluruh anggota kelas
a. Menyampaikan materi dengan
jelas.
b. Menggunakan media audio
visual sebagai alat untuk
menyampaiakan materi
c. Video yang ditayangkan sesuai
dengan materi
d. Video yang ditayangkan dapat
terlihat oleh semua siswa di
kelas
Memberikan pertanyaan secara
klasikal yang berkaitan dengan
pemahaman siswa terhadap
materi
b. Guru memberikan pertanyaan
untuk memancing rasa ingin
tahu siswa
c. Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
mengenai hal-hal yang belum
diketahui.
a. Mengarahkan siswa dalam
memerankan skenario.
b. Menilai siswa
c. Memperbaiki kesalahan siswa
dalam memerankan skenario.
d. Memberikan motivasi agar siswa
memerankan skenario dengan
percaya diri.
a. Meminta siswa untuk menyimak
kelompok yang maju.
b. Berkeliling kelas agar siswa
tidak gaduh.
c. Menegur siswa yang gaduh
dalam menyimak peran yang
dimainkan kelompok lain.
d. menanyakan kepada siswa
apakah peran yang dimainkan
oleh kelompok lain mudah
dipahami.

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

-

-

√

√

2

√

√

√

√

4

√

√

√

-

3

a.
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8.

9.

10.

11.

12.

Membimbing siswa
melakukan
diskusi.
(keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil dan
perorangan)

Membimbing siswa
melaksanakan
presentasi dan tanya
jawab
berkaitan
dengan
materi.(keterampilan
mengelola
kelas,
keterampilan
bertanya)
Guru bersama siswa
menyimpulkan
pembelajaran dengan
cara siswa menebak
gambar
tokoh
pahlawan
yang
ditampilkan
guru.
(keterampilan
menjelaskan,
menutup pelajaran)
Memberikan
soal
evaluasi.
(keterampilan
menutup)

Guru
memberikan
penguatan
dan
menutup
pembelajaran.

a. Berkeliling kelas agar siswa
melakukan diskusi dengan benar.
b. menginstruksikan agar semua
anggota kelompok terlibat dalam
diskusi.
c. Menanyakan kesulitan yang
dialami siswa.
d. Memberikan motivasi agar siswa
bersemangat dalam melakukan
diskusi.
a. Memusatkan perhatian siswa
pada presentasi kelompok
b. Memberi kesempatan kelompok
lain menanggapi
c. Membantu siswa memperjelas
jawaban yang ditemukan
d. Memberi siswa kesempatan
bertanya

Menayangkan slide gambar
pahlawan.
b. Meminta siswa untuk menebak
gambar dengan benar.
c.
Menunjuk
siswa
yang
mengacungkan
jari
dalam
menjawab pertanyaan.
d. Mengkonfirmasi jawaban siswa,

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

-

√

3

√

√

√

√

4

√

√

-

√

3

a.

a. Memberikan petunjuk yang
jelas
b. Guru berkeliling membagi
perhatian
c. Menegur siswa jika ada yang
gaduh.
d. Memastikan tidak ada siswa
yang menyontek.
a. Memberikan penguatan.
b. Memberikan penugasan
di
rumah
c. Merefleksi pembelajaran yang
telah dilakukan pada hari itu
d. Membimbing
siswa
untuk
berdoa bersama dan salam
penutup
Jumlah
Kategori

42
A
(Sangat
baik)
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Mengolah data keterampilan guru :
Skor tertinggi (T)
: 48
Skor terendah (R)
: 12
Jumlah kelas interval : 4 (karena menggunakan 4 kategori)
i=
i=
i=
=9
Tabel Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
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Lampiran 13
DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS I
Indikator
Nama
No.
Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
SSZ
4
4
4
4
4
1
4
4
4
2
ANR
3
4
3
1
1
2
3
2
2
3
ASU
3
4
4
1
4
1
3
2
3
4
AMF
3
4
4
1
3
1
4
2
2
5
ANMJ
1
4
2
1
1
4
1
1
2
6
ANS
3
4
3
1
1
2
3
2
2
7
AAAZ
3
4
4
1
3
1
4
2
2
8
AN
3
4
3
1
1
2
3
2
2
9
EAA
3
4
3
1
1
2
2
1
2
10 IFM
3
4
3
1
1
2
2
1
2
11 KT
3
4
3
1
1
2
3
2
2
12 LK
3
4
3
1
1
2
3
2
2
13 MA
3
4
3
1
1
2
2
1
2
14 MAA
3
4
4
1
3
1
4
2
2
15 MBLK
3
4
4
4
1
4
4
4
4
16 NKZ
3
4
4
3
1
4
4
4
3
17 NH
4
4
4
4
4
1
4
4
4
18 RIP
3
4
4
1
1
4
3
2
3
19 RPP
3
4
4
3
1
4
4
4
3
20 RAP
3
4
3
1
1
2
3
2
2
21 VIS
3
4
4
1
4
1
3
2
3
22 VRS
3
4
3
1
1
2
2
1
2
23 WAK
4
4
4
1
3
1
3
2
2
24 WAN
3
4
4
1
3
1
2
2
3
25 RZS
1
4
2
1
1
4
1
1
2
26 MNA
3
4
4
1
1
4
3
2
2
27 AFAM
4
4
4
4
1
4
3
2
3
28 RR
3
4
2
2
4
2
2
2
3

10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah
skor
37
25
29
28
21
25
28
25
23
23
25
25
23
28
36
34
37
29
34
25
29
23
28
27
21
28
34
28
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No.

Tabel
Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I
Penilaian
Jumlah
Indikator
skor
1
2
3
4

1

Siswa berkelompok dan berlatih
2
22
4
memerankan skenario.
2 Kesiapan
siswa
mengikuti
28
pelajaran.
3 Memperhatikan materi yang
disampaikan guru melalui media 3
10 15
audio visual.
4 Bertanya tentang materi yang
21
1
2
4
belum dipahami.
5 Siswa memerankan skenario
18
5
5
sesuai pembagian sebelumnya.
6 Kelompok lain menyimak peran
10 10
8
yang dimainkan siswa.
7 Mengerjakan lembar kerja secara
2
6
12
8
kelompok.
8 Siswa diminta membahas dan
memberikan
komentar
atas 6
17
5
penampilan kelompok lain.
9 Siswa
bersama
guru
menyimpulkan dengan menebak
17
8
3
gambar tokoh yang ditampilkan
oleh guru.
10 Siswa mengerjakan evaluasi.
28
Jumlah
Persentase
Kategori
Keterangan :
Tabel Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Kriteria ketuntasan
32,5 ≤ skor < 40
25 ≤ skor < 32,5
17,5 ≤ skor < 25
10 ≤ skor < 17,5

Kategori
Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Rat
arata
skor

84

3

112

4

96

3,4

45

1,6

53

1,9

63

2,3

82

3

60

2,1

70

2,5

112
4
777
27,7
69,4%
B (Baik)

Tingkat Keberhasilan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS II
Indikator
Nama
No.
Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
SSZ
4
4
4
4
1
4
4
4
4
2
ANR
3
4
4
1
1
3
3
4
3
3
ASU
3
4
4
2
1
4
3
2
4
4
AMF
3
4
4
2
1
4
3
2
4
5
ANMJ
3
4
3
1
3
1
1
2
2
6
ANS
3
4
3
2
1
3
3
2
2
7
AAAZ
3
4
4
2
1
3
4
2
2
8
AN
4
4
4
2
4
1
3
2
2
9
EAA
3
4
3
2
1
3
3
2
2
10 IFM
3
4
3
2
1
3
3
2
2
11 KT
3
4
3
2
4
1
3
2
2
12 LK
4
4
4
2
4
1
3
2
2
13 MA
3
4
3
2
1
3
3
2
2
14 MAA
3
4
4
2
1
4
3
2
4
15 MBLK
3
4
3
1
2
1
3
4
3
16 NKZ
4
4
4
3
4
1
4
4
3
17 NH
4
4
4
4
1
4
4
4
4
18 RIP
4
4
4
2
4
1
3
2
2
19 RPP
3
4
4
3
1
4
4
4
3
20 RAP
3
4
3
2
1
3
3
2
2
21 VIS
3
4
4
1
1
4
3
2
3
22 VRS
3
4
4
1
1
4
3
2
3
23 WAK
4
4
4
1
1
4
4
2
2
24 WAN
3
4
4
2
1
4
4
2
2
25 RZS
3
4
3
1
1
4
1
2
1
26 MNA
3
4
3
1
2
1
3
4
3
27 AFAM
4
4
4
3
4
1
4
4
3
28 RR
3
4
3
3
1
3
3
4
3

10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah
skor
37
30
31
31
24
27
29
30
27
27
28
30
27
31
30
35
37
30
34
27
29
29
30
30
24
30
35
31
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Tabel
Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
Penilaian
No.

Indikator

1

1

2

3

4

Siswa berkelompok dan berlatih
20
8
memerankan skenario.
2 Kesiapan
siswa
mengikuti
28
pelajaran.
3 Memperhatikan
materi
yang
disampaikan guru melalui media 11 17
audio visual.
4 Bertanya tentang materi yang
8
14
4
2
belum dipahami.
5 Siswa memerankan skenario sesuai
19
2
1
6
pembagian sebelumnya.
6 Kelompok lain menyimak peran
9
8
11
yang dimainkan siswa.
7 Mengerjakan lembar kerja secara
2
18
8
kelompok.
8 Siswa diminta membahas dan
memberikan
komentar
atas 19
9
penampilan kelompok lain.
9 Siswa bersama guru menyimpulkan
dengan menebak gambar tokoh 1
13
9
5
yang ditampilkan oleh guru.
10 Siswa mengerjakan evaluasi.
28
Jumlah
Persentase
Kategori
Keterangan :
Tabel Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Kriteria ketuntasan

Kategori

Rat
Jumlah
askor
rata
skor
92

3,3

112

4

101

3,6

56

2

50

1,8

77

2,8

88

3,1

74

2,6

74

2,6

112
4
836
29,7
74,7 %
B (Baik)

Tingkat Keberhasilan
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32,5 ≤ skor < 40
25 ≤ skor < 32,5
17,5 ≤ skor < 25
10 ≤ skor < 17,5

Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS III
Indikator
Nama
No.
Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
SSZ
4
4
4
4
1
4
4
4
4
2
ANR
3
4
4
3
3
1
4
4
4
3
ASU
3
4
4
3
1
4
4
2
4
4
AMF
3
4
4
2
1
4
3
2
4
5
ANMJ
3
4
4
3
1
4
2
2
4
6
ANS
3
4
4
3
4
1
4
2
2
7
AAAZ
3
4
4
3
1
4
4
2
2
8
AN
4
4
4
4
1
4
4
2
2
9
EAA
3
4
4
3
4
1
4
2
2
10 IFM
4
4
4
3
4
1
4
2
2
11 KT
3
4
4
3
1
4
4
2
2
12 LK
4
4
4
4
1
4
4
4
4
13 MA
3
4
4
3
3
1
4
4
4
14 MAA
3
4
4
1
1
2
2
2
4
15 MBLK
3
4
3
4
1
4
4
4
4
16 NKZ
4
4
4
4
1
4
4
4
4
17 NH
4
4
4
4
1
4
4
4
4
18 RIP
3
4
4
3
1
4
2
2
2
19 RPP
3
4
4
4
3
1
4
4
3
20 RAP
3
4
4
4
3
1
4
4
3
21 VIS
3
4
4
3
1
3
4
2
2
22 VRS
3
4
4
3
3
1
4
2
2
23 WAK
4
4
4
1
1
4
4
2
2
24 WAN
3
4
4
2
1
4
4
2
2
25 RZS
4
4
4
1
3
1
2
2
3
26 MNA
3
4
4
3
1
4
4
4
2

10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah
skor
37
34
33
31
31
31
31
33
31
32
31
37
34
27
35
37
37
31
34
34
30
30
30
30
28
33
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27
28

No.
1
2
3

4
5
6
7
8

9

AFAM
RR

4
3

4
4

4
3

4
4

1
1

4
2

4
4

4
4

4
4

4
4

Tabel
Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III
Penilaian
Jumlah
Indikator
skor
1
2
3
4
Siswa berkelompok dan berlatih
memerankan skenario.
Kesiapan
siswa
mengikuti
pelajaran.
Memperhatikan materi yang
disampaikan guru melalui media
audio visual.
Bertanya tentang materi yang
belum dipahami.
Siswa memerankan skenario
sesuai pembagian sebelumnya.
Kelompok lain menyimak peran
yang dimainkan siswa.
Mengerjakan
lembar
kerja
secara kelompok.
Siswa diminta membahas dan
memberikan komentar atas
penampilan kelompok lain.
Siswa
bersama
guru
menyimpulkan dengan menebak
gambar tokoh yang ditampilkan
oleh guru.

37
33

Ratarata
skor

-

-

19

9

93

3,3

-

-

-

28

112

4

-

-

2

26

110

3,9

3

2

13

10

86

3,1

19

-

6

3

49

1,8

9

2

1

16

80

2,9

-

3

1

24

105

3,8

-

-

16

12

96

3,4

-

12

3

13

85

3
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10

Siswa mengerjakan evaluasi.
Jumlah
Persentase
Kategori

-

-

-

28

112
4
928
33,1
82,9%
A (Sangat
Baik)

Keterangan :
Tabel Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Kriteria ketuntasan
32,5 ≤ skor < 40
25 ≤ skor < 32,5
17,5 ≤ skor < 25
10 ≤ skor < 17,5

Lampiran 14

Kategori
Sangat baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Tingkat Keberhasilan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

302

303

304

305

Lampiran 15
Data Nilai Ulangan Prasiklus
Kelas VA
No.

Nama Siswa

1
SSZ
2
ANR
3
ASU
4
AMF
5
ANMJ
6
ANS
7
AAAZ
8
AN
9
EAA
10 IFM
11 KT
12 LK
13 MA
14 MAA
15 MBLK
16 NKZ
17 NH
18 RIP
19 RPP
20 RAP
21 VIS
22 VRS
23 WAK
24 WAN
25 RZS
26 MNA
27 AFAM
28 RR
Rata-rata Kelas

Nilai

Keterangan

57
51
59
57
60
50
49
62
53
54
60
75
49
30
75
78
85
80
68
61
64
62
88
53
38
75
82
85
62,85

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Kolaborator,

Wina Harjanti, S.Pd
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Lampiran 16

No.

Hasil Evaluasi Siswa Siklus I
Mata pelajaran
: IPS
Kelas/Semester
: VA/2
Hari/Tanggal
: Jum‟at, 20 Maret 2015
Nama Siswa

1
SSZ
2
ANR
3
ASU
4
AMF
5
ANMJ
6
ANS
7
AAAZ
8
AN
9
EAA
10 IFM
11 KT
12 LK
13 MA
14 MAA
15 MBLK
16 NKZ
17 NH
18 RIP
19 RPP
20 RAP
21 VIS
22 VRS
23 WAK
24 WAN
25 RZS
26 MNA
27 AFAM
28 RR
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Siswa tuntas
Siswa tidak tuntas
Rata-rata kelas

Nilai

Keterangan

94
63
80
77
57
77
66
74
67
54
74
91
57
38
94
77
95
77
86
83
66
54
83
86
30
83
89
83
95
30
22
6
73,39

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

79%
21%

Kolaborator,

307

Wina Harjanti, S.Pd

Hasil Evaluasi Siswa Siklus II
Mata pelajaran
: IPS
Kelas/Semester
: VA/2
Hari/Tanggal
: Jum‟at, 27 Maret 2015
No.

Nama Siswa

1
SSZ
2
ANR
3
ASU
4
AMF
5
ANMJ
6
ANS
7
AAAZ
8
AN
9
EAA
10 IFM
11 KT
12 LK
13 MA
14 MAA
15 MBLK
16 NKZ
17 NH
18 RIP
19 RPP
20 RAP
21 VIS
22 VRS
23 WAK
24 WAN
25 RZS
26 MNA
27 AFAM
28 RR
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Siswa tuntas
Siswa tidak tuntas
Rata-rata kelas

Nilai

Keterangan

86
69
74
86
60
83
71
86
63
80
71
77
71
51
86
91
91
80
89
77
63
71
97
71
45
86
97
94
97
45
25
3
77,36

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

89%
11%
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Kolaborator,

Wina Harjanti, S.Pd
Hasil Evaluasi Siswa Siklus III
Mata pelajaran
Kelas/Semester
Hari/Tanggal
No.

Nama Siswa

1
SSZ
2
ANR
3
ASU
4
AMF
5
ANMJ
6
ANS
7
AAAZ
8
AN
9
EAA
10 IFM
11 KT
12 LK
13 MA
14 MAA
15 MBLK
16 NKZ
17 NH
18 RIP
19 RPP
20 RAP
21 VIS
22 VRS
23 WAK
24 WAN
25 RZS
26 MNA
27 AFAM
28 RR
Nilai tertinggi
Nilai terendah

: IPS
: VA/2
: Selasa, 30 Maret 2015
Nilai

Keterangan

94
83
77
89
83
80
83
80
69
86
86
86
83
51
83
94
97
77
86
77
66
80
89
74
45
74
97
91
97
45

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Siswa tuntas
Siswa tidak tuntas
Rata-rata kelas

26
2
80,71

93%
7%

Kolaborator,

Wina Harjanti, S.Pd
Lampiran 17
REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama
Siswa
SSZ
ANR
ASU
AMF
ANMJ
ANS
AAAZ
AN
EAA
IFM
KT
LK
MA
MAA
MBLK
NKZ
NH
RIP
RPP
RAP
VIS
VRS
WAK
WAN
RZS

PRA
SIKLUS
57
51
59
57
60
50
49
62
53
54
60
75
49
30
75
78
85
80
68
61
64
62
88
53
38

SIKLUS
1
94
63
80
77
57
77
66
74
67
54
74
91
57
38
94
77
95
77
86
83
66
54
83
86
30

SIKLUS
II
86
69
74
86
60
83
71
86
63
80
71
77
71
51
86
91
91
80
89
77
63
71
97
71
45

SIKLUS
III
94
83
77
89
83
80
83
80
69
86
86
86
83
51
83
94
97
77
86
77
66
80
89
74
45

310

26 MNA
83
86
74
75
27 AFAM
89
97
97
82
28 RR
83
94
91
85
Nilai tertinggi
88
95
97
97
Nilai terendah
30
30
45
45
Siswa tuntas
11
22
25
26
Siswa
tidak
17
6
3
2
tuntas
Rata-rata kelas
62,85
73,39
77,36
80,71
KETERANGAN : Warna merah menunjukkan bahwa nilai dibawah KKM
Kolaborator,

Wina Harjanti, S.Pd
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Lampiran 18
SIKLUS 1 (nilai tertinggi)

HASIL PEKERJAAN SISWA

312

SIKLUS I (nilai terendah)

313

SIKLUS II (nilai tertinggi)

314

SIKLUS II (nilai terendah)

315

SIKLUS III (nilai tertinggi)

316

SIKLUS III (nilai terendah)

317

Lampiran 19

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF
SIKLUS I

Nama Siswa
SSZ
ANR
ASU
AMF
ANMJ
ANS
AAAZ
AN
EAA
IFM
KT
LK
MA
MAA
MBLK
NKZ
NH
RIP
RPP
RAP
VIS
VRS
WAK
WAN
RZS
MNA
AFAM
RR

1
4
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4
2
2
1
2
2
1
2
2
2

Indikator
2
3
2
4
1
3
1
4
1
4
1
3
1
3
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
4
2
3
2
3
2
4
1
3
2
3
1
3
1
4
1
3
1
4
1
4
1
3
1
3
2
3
2
4

4
4
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
4
4
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3

Jumlah
skor
14
9
11
11
8
9
11
9
9
9
9
9
9
9
12
13
14
8
11
9
9
8
10
10
7
9
10
11
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DATA HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA
SIKLUS I
No.
1
2
3
4

Indikator

Penilaian
2
3
20
3
7
18
5
17

Rata-rata
skor
69
2,25
35
1,25
94
3,36
85
3,04
263
10,11
63,19%
B (Baik)

Jumlah

1
4
Kompetitif
5
Jujur
21
Toleransi
10
Tanggung Jawab
6
Jumlah
Persentase
Kategori
Keterangan :
Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Karakter Siswa
Skor
Kategori
13 ≤ skor ≤ 15
Sangat Baik
10 ≤ skor < 13
Baik
7 ≤ skor < 10
Cukup
5 ≤ skor < 7
Kurang
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HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF
SIKLUS II
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama Siswa
SSZ
ANR
ASU
AMF
ANMJ
ANS
AAAZ
AN
EAA
IFM
KT
LK
MA
MAA
MBLK
NKZ
NH
RIP
RPP
RAP
VIS
VRS
WAK
WAN
RZS
MNA
AFAM
RR

1
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4
2
2
2
2
2
2
3
4
3

Indikator
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
4
2
3
2
3
2
4
2
3
2
3
2
4
2
4
2
3
2
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
4
3
4
2
3

4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
2
4
4
4
2
3
3
3
3
4
4
2
3
4
3

Jumlah
skor
14
10
11
11
12
10
11
12
11
11
12
12
10
10
14
14
14
9
13
10
10
10
11
11
9
12
15
11
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DATA HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA
SIKLUS II
No.
1
2
3
4

Indikator

1
-

Penilaian
2
3
19
6
21
7
19
3
11

4
6
9
14

Rata-rata
skor
71
2,5
63
2,3
93
3,3
95
3,4
322
11,5
71,86 %
B (Baik)

Jumlah

Kompetitif
Jujur
Toleransi
Tanggung Jawab
Jumlah
Persentase
Kategori
Keterangan :
Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Karakter Siswa
Skor
Kategori
13 ≤ skor ≤ 15
Sangat Baik
10 ≤ skor < 13
Baik
7 ≤ skor < 10
Cukup
5 ≤ skor < 7
Kurang
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HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF
SIKLUS III
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama Siswa
SSZ
ANR
ASU
AMF
ANMJ
ANS
AAAZ
AN
EAA
IFM
KT
LK
MA
MAA
MBLK
NKZ
NH
RIP
RPP
RAP
VIS
VRS
WAK
WAN
RZS
MNA
AFAM
RR

1
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
2
4
4
4
3
4
3
3
3
3
4
2
3
4
4

Indikator
2
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
3
4
3
3
4
2
3
4
3
4
3
4
3
2
3
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
2
4
3
3
4
3
3
3

4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
2
4
4
4

Jumlah
skor
15
15
14
13
13
13
14
15
13
15
13
15
13
10
15
15
15
11
16
13
12
13
13
14
10
13
15
14
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DATA HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA
SIKLUS III
No.
1
2
3
4

Indikator

Penilaian
2
3
2
14
3
15
19
1
8

Rata-rata
skor
94
3,7
101
3,6
93
3,3
102
3,6
390
13,9
87,1%
A (Sangat Baik)

Jumlah

1
4
Kompetitif
12
Jujur
10
Toleransi
9
Tanggung Jawab
19
Jumlah
Persentase
Kategori
Keterangan :
Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Karakter Siswa
Skor
Kategori
13 ≤ skor ≤ 15
Sangat Baik
10 ≤ skor < 13
Baik
7 ≤ skor < 10
Cukup
5 ≤ skor < 7
Kurang
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Lampiran 20

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK
SIKLUS I
KELOMPOK 1
Indikator
Jumlah
No. Nama Siswa
skor
1
2
1
SSZ
4
3
7
2
ASU
4
3
7
3
AMF
4
3
7
4
AAAZ
4
3
7
5
MA
4
2
6
6
NH
4
3
7
7
VIS
4
2
6
8
WAK
4
3
7
9
WAN
4
3
7
10 RR
4
3
7
DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA
SIKLUS I

No.
1.
2.

Indikator
Persiapan
peran
Tahap
peran

1

bermain
bermain

Penilaian
2
3

4

Jumlah

Rata-rata
skor

-

-

-

10

40

4

-

2

6

-

22

2,2

62

6,2

Jumlah
Persentase
Kategori

77,5 %
B (Baik)

Tabel Penilaian Psikomotorik
Kriteria Ketuntasan
6,5 ≤ skor ≤ 8
5 ≤ skor < 6,5
3,5 ≤ skor < 5

Skala Penilaian
Sangat baik
Baik
Cukup

Nilai
A
B
C
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2 ≤ skor < 3,5

Kurang

D

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK
SIKLUS II
KELOMPOK 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indikator
1
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
2
4
3
4
3
4
3
4
3

Nama Siswa
ANMJ
AN
KT
LK
MBLK
NKZ
RIP
MNA
AFAM

Jumlah
skor
7
8
8
8
6
7
7
7
7

DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA
SIKLUS II
No.
1.
2.

Indikator
Persiapan
peran
Tahap
peran

1

bermain
bermain

Penilaian
2
3

4

Jumlah

Rata-rata
skor

-

-

-

10

36

4

-

1

5

3

29

3,2

Jumlah
Persentase
Kategori

65

7,2
90 %
A (Sangat Baik)

Tabel Penilaian Psikomotorik
Kriteria Ketuntasan
6,5 ≤ skor ≤ 8

Skala Penilaian
Sangat baik

Nilai
A
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5 ≤ skor < 6,5
3,5 ≤ skor < 5
2 ≤ skor < 3,5

Baik
Cukup
Kurang

B
C
D

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK
SIKLUS III

KELOMPOK 3
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indikator
1
2
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4

Nama Siswa
ANR
ANS
EAA
IFM
MA
RPP
RAP
VRS
RZS

Jumlah
skor
8
7
7
8
8
7
8
7
8

DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA
SIKLUS III
No.
1.
2.

Indikator
Persiapan
peran
Tahap
peran

bermain
bermain

1

Penilaian
2
3

4

Jumlah

Rata-rata
skor

-

-

-

4

36

4

-

-

4

5

32

3,6

68

7,6

Jumlah
Persentase
Kategori

95%
A (Sangat Baik)
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Tabel Penilaian Psikomotorik
Kriteria Ketuntasan
6,5 ≤ skor ≤ 8
5 ≤ skor < 6,5
3,5 ≤ skor < 5
2 ≤ skor < 3,5

Skala Penilaian
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Nilai
A
B
C
D

FOTO-FOTO PENELITIAN
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Lampiran 21
GAMBAR GEDUNG MI AL IMAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG

Gambar: Tampak depan MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang
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Gambar : Gedung MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang

Gambar : Perpustakaan MI Al Iman Gunungpati Kota Semarang
HASIL PENELITIAN
SIKLUS I

Gambar 1 : guru membuat rencana
media berupa video

Gambar 3 : guru membimbing siswa
berdo’a.
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Gambar 5

: guru memberikan
pertanyaan
berkaitan
dengan materi

Gambar 6 : memperbaiki kesalahan
siswa
dalam
memerankan skenario

Gambar
Gambar

2

: guru
kelompok

membentuk

Gambar 4 : penyampaian materi
menggunakan
media
audio visual

7 : meminta siswa
menyimak
kelompok
yang maju

Gambar 9 : membimbing siswa
melaksanakan
presentasi
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Gambar 11 : memberikan soal
evaluasi

Gambar

12 : pemberian tugas
rumah dan penutup

SIKLUS II

Gambar 8 : membimbing diskusi
Gambar 1 : perencanaan media
berupa video

Gambar 10 : menyimpulkan dengan
menebak gambar yang
ditampilkan

Gambar 3 : Membimbing siswa
berdo’a (terdapat 1
siswa
yang
sakit
sehingga posisi duduk
tidak baik)
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Gambar

Gambar

5 : guru memberi
kesempatan
kepada
siswa untuk bertanya.

2
:
membimbing
pengelompokan

Gambar 4 : penyampaian materi
(siswa mencatat hal-hal
penting)

Gambar 6 : siswa memerankan
skenario

Gambar 7 : meminta siswa yang
tidak
maju
agar
menyimak dan mencatat
hal-hal penting.

Gambar 9 : siswa melaksanakan
presentasi
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Gambar 11: siswa mengerjakan soal
evaluasi

Gambar 12 :menutup pembelajaran
dengan memberikan PR

SIKLUS III

Gambar 8 : siswa melakukan diskusi

Gambar 1 : perencanaan media

Gambar 10 : menyimpulkan dengan
cara menebak gambar
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Gambar

3

: apersepsi dengan
menyanyikan lagu Hari
Merdeka

Gambar 4 : siswa menyimak dan
mencatat
penjelasan
guru

Gambar 5 : siswa bertanya mengenai
hal-hal yang belum
diketahui

Gambar 6 : siswa memerankan
skenario

Gambar 7 : siswa mengerjakan LKS

Gambar

2
:
membimbing
pembentukan kelompok
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Gambar 9 : siswa mempresentasikan
hasil diskusi

Gambar 10 : menyimpulkan dengan
menebak gambar

Gambar 11 : siswa mengerjakan soal
evaluasi

Gambar 12 : memberi penguatan
dan
menutup
pembelajaran

Gambar

8

: guru
memantau
diskusi.

berkeliling
jalannya
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Lampiran 22
SURAT KETERANGAN KKM
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Lampiran 23
SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

