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ABSTRAK 

 
Desifrenti, Hesty Ayu. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Talking Stick Berbasis Multimedia pada Siswa Kelas V SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Dra. Kurniana Bektiningsih M.Pd. 359 hal. 
 

IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generelisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial yang bertujuan untuk menjadi warga Indonesia yang 

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

Berdasarkan refleksi diri dari guru pada pembelajaran IPS di SDN Tambakaji 05 

Kota Semarang menunjukkan beberapa permasalahan yaitu pembelajaran masih 

berpusat pada guru (teacher centered), siswa kurang aktif dan kurang minat pada 

pembelajaran IPS. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS sebagian besar 

belum mencapai KKM (60). Peneliti menerapkan pendekatan saintifik model 

talking stick berbasis multimedia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS KD 2.3 Menghargai 

jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan pada siswa kelas 

V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS berupa keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang.  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 

penelitian adalah siswa dan guru kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik analisis 

data berupa deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

mendapat skor 23 dengan kategori baik, pada siklus II mendapat skor 28 dengan 

kategori baik, meningkat pada siklus III menjadi skor 34 dengan kategori sangat 

baik, (2) aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 17,4 dengan kategori baik, 

pada siklus II mendapat skor 21,73 dengan kategori baik, meningkat menjadi 25,3 

dengan kategori sangat baik pada siklus III, (3) hasil belajar siswa pada siklus I 

mengalami ketuntasan klasikal sebesar 60,97% dengan kategori baik, siklus II 

mengalami ketuntasan klasikal sebesar 75,6%, dengan kategori baik dan 

mengalami peningkatan pada siklus III menjadi 87,8% dengan kategori sangat 

baik.  

Simpulan penelitian ini membuktikan bahwa model talking stick berbasis 

multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang ditandai dengan 

meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Saran 

dari peneliti adalah guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif, salah satunya dengan 

menggunakan model talking stick. 
 

Kata kunci:  kualitas pembelajaran IPS; talking stick; multimedia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

  Visi Pendidikan Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua 

warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adanya visi 

tersebut maka berakibat pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Trianto, 2009:1). 

  Visi pendidikan harus diupayakan melalui pembelajaran yang berkualitas. 

Dalam upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas, dibutuhkan sebuah 

standar yang menjadi tempat awal menyusun sebuah pembelajaran. Pemerintah 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang standar isi. Standar isi digunakan kepala sekolah, guru dan 

pengembangkurikulum untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang 
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dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Melalui KTSP pemerintah 

berusaha memenuhi tuntutan pembaharuan tersebut yang dijabarkan dalam 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) di SD/MI yang merupakan 

standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan 

menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa 

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

sampai SMP/MTs/SMPLB yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

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

pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan 

bahwa proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga 

ranah (sikap, keterampilan dan pengetahuan) secara utuh/holistik, artinya 

pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. 

Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi 

yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
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kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. 

Susanto (2015: 137) menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

ilmu yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar manusia 

yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman 

kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Tujuan mata 

pelajaran IPS menurut Gunawan (2013:51) yaitu : (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 kemanusiaanmemiliki 

kemampuan berkomunikasi bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.  

Ruang lingkup IPS menurut Sardjiyo, dkk. (2008: 1.27) adalah hal-hal 

yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek 

kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota 

masyarakat. Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS SD/MI meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan, dan 

perubahan, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Oleh 

karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis sehingga di masa yang akan 
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datang peserta didik akan mampu menghadapi tantangan kehidupan masyarakat 

global yang selalu mengalami perubahan setiap saat.  

Temuan NCSS (Nasionals Council for the Social Studies) tahun 2009 

menyatakan bahwa dari 44% kabupaten yang disurvei telah mengurangi waktu 

untuk mempelajari IPS. Berdasarkan data tersebut, nilai tes membaca dan 

matematika di beberapa negara menjadi satu-satunya pengukuran pembelajaran. 

Bahkan ketika IPS termasuk dalam standar tes yang tinggi, guru hanya 

menyesuaikan pembelajaran dengan kisi-kisi tes, bukan menekankan pada 

pembelajaran bermakna. Sebagai hasil praktik pendidikan tersebut, siswa hanya 

akan menerima nilai tes  yang baik, sehingga tingkat kesiapan siswa untuk aktif 

sebagai warga negara masih kurang. Pemahaman yang seperti itu, menyebabkan 

bahwa pembelajaran IPS lebih menekankan pada verbalisme. Sarana penting 

untuk media pembelajaran juga sangat penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran IPS. Pada umumnya sarana mendukung pembelajaran IPS masih 

minim, sehingga permasalahan ini mengakibatkan siswa kurang aktif, bahkan 

cenderung pasif, dan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Hasil refleksi awal yang dilakukan guru di SDN Tambakaji 05 Kota 

Semarang ditemukan permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran IPS yaitu 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Permasalahan yang 

dihadapi dari faktor guru adalah pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher 

centered) dan guru telah menggunakan model pembelajaran tetapi belum 

maksimal, padahal menurut Rusman (2012:80) terdapat 9 keterampilan dasar 

mengajar yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan 
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pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan membuka, 

bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membimbing 

diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, dan menutup pelajaran, dalam hal ini guru tidak optimal dalam 

keterampilan mengadakan variasi. Guru belum optimal dalam penggunaan media 

pembelajaran dan siswa pun belum tertarik dengan media yang dipakai guru. 

Kendala dalam proses pembelajaran tersebut juga dihadapi oleh siswa. 

Permasalahan yang disebabkan faktor siswa seperti kurangnya minat dan motivasi 

siswa dalam pembelajaran IPS dan siswa kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga aktifitas siswa dalam pembelajaran kurang aktif, siswa 

cepat merasa bosan dan tidak minat mengikuti pembelajaran IPS, padahal 

menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2011:101) bahwa aktivitas siswa ada 

8 yaitu visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, 

drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities.  

Hasil belajar IPS yang sangat rendah merupakan suatu permasalahan yang 

harus segera diatasi. Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dapat tercipta bila guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan materi IPS yang akan 

diajarkan serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. Siswa akan 

merasa tertarik mempelajari IPS, mencoba dan membuktikan sendiri, sehingga 

akan memperkuat kemampuan kognitifnya. Dengan demikian pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai. 
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Data siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang pada tahun ajaran 

2014/2015 semester 1 menunjukkan sebanyak 22 siswa (53,66%) mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 

60 dan hanya 19 siswa (46,34%) yang memenuhi KKM. Nilai terendah siswa 

yaitu 40 dan nilai tertinggi 80, dengan rerata kelas 58,53. Dengan melihat data 

tersebut maka perlu dilakukan kegiatan perbaikan pembelajaran agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS khususnya dalam hal keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, guru harus 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan dibantu dengan pengunaan 

media pembelajaran agar siswa terdorong untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Peranan guru sangat penting dalam upaya perbaikan kualitas 

pembelajaran, yaitu dalam hal mengelola kelas dan membimbing siswa selama 

pembelajaran sehingga kegiatan belajar siswa dapat dikendalikan dan tercipta 

susasana belajar yang menyenangkan. Berdasarkan diskusi dengan kolaborator, 

untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut alternatif tindakan yang dapat 

diambil adalah pemilihan model dan media pembelajaran yang tepat. Model dan 

media pembelajaran yang diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

talking stick berbasis multimedia berupa powerpoint sehingga diharapkan siswa 

dapat meningkat prestasi belajarnya. 

Model talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Model talking stick dipilih guru sebagai alternatif pemecahan masalah karena 

memiliki keunggulan yaitu siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar, 
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terdapat interaksi antara guru dan siswa, siswa menjadi lebih mandiri dalam 

menjawab pertanyaan guru, dan kegiatan belajar lebih menyenangkan. Menurut 

Aqib (2013:26) model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa 

yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 

mempelajari materi pokoknya. Shoimin (2011:199) mengungkapkan keunggulan 

dari model ini adalah menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran, melatih 

peserta didik memahami materi pelajaran dengan cepat, memacu agar peserta 

didik lebih giat belajar (belajar dahulu sebelum pelajaran dimulai), dan peserta 

didik berani mengemukakan pendapat. 

Pembelajaran IPS dengan model talking stick akan lebih optimal bila 

ditunjang dengan penggunaan media pembelajaran. Guru menggunakan model 

talking stick berbasis multimedia berupa powerpoint. Media ini dipilih guru 

karena memiliki keunggulan yaitu mudah dalam pengoperasian powerpoint, 

penyampaian materi pelajaran kepada siswa lebih responden, siswa dapat 

memahami materi secara singkat, padat, dan jelas, selain itu di dalam powerpoint 

bisa ditambahkan animasi yang menarik dan juga video. Menurut Munadi 

(2013:150), multimedia presentasi adalah media yang digunakan untuk 

menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoretis dan digunakan dalam 

pembelajaran klasikal, baik untuk kelompok kecil maupun besar. Pemanfaatan 

multimedia dalam presentasi biasanya menggunakan perangkat lunak Powerpoint 

yang dikembangkan oleh Microsoft Inc.  

Menurut Daryanto (2011:157-158) Microsoft Powerpoint merupakan 

sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan 
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merupakan salah satu program berbasis multimedia. Program Powerpoint salah 

satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program 

multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaan, dan 

relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk 

penyimpanan data (Asyhar, 2012:186). Media ini menampilkan gambar-gambar 

sesuai materi pembelajaran IPS, sehingga nantinya ingatan siswa akan lebih 

mendalam dan tujuan pembelajaran IPS akan tercapai. 

Penelitian yang mendukung model pembelajaran talking stick berbasis 

multimedia dari jurnal Internasional yang dilakukan oleh Arbaini, Fitria. 2014. 

The Reading Ability Of Recount Text Of Eighth Grade Students of SMP N 1 

Mejobo In Academic Year 2013/2014 Taught By Using Group Work With 

Talking Stick. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perhitungan t-test, dengan 

tingkat significant 5%, derajat kebebasan (df) 29, dan t table (tt) 2.045, t-

observation adalah 5.3. Dengan kata lain t-observation lebih tinggi dari t table 

secara rinci, kemampuan membaca siswa kelas 8 SMP N 1 Mejobo setelah diajar 

menggunakan group work with talking stick dikategorikan “Baik”. Itu di lihat 

dengan rata rata test adalah 83.5, dan standar deviasi 3.68. Itu lebih tinggi dari 

rata-rata kemampuan membaca siswa kelas 8 SMP N 1 Mejobo sebelum diajar 

menggunakan group work with talking stick dikategorikan”. Dengan rata rata 64.9 

dan standar deviasi 6.84. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan. Kemampuan membaca siswa kelas 8 

sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan group work with talking stick. 
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Penelitian lain yang mendukung keberhasilan model pembelajaran talking 

stick berbasis multimedia ditemukan dari jurnal nasional Arsyad, Ngatini. 2014. 

Model Pembelajaran kooperatif Tipe STAD dipadu model Talking Stick untuk 

meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas VI SDN Pekauman 1 

Kota Banjarmasin. Hasil penelitian penerapan model kooperatif tipe STAD 

dipadu Talking Stick yaitu (1) hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran 

oleh  guru termasuk kategori baik pada siklus I diperoleh 84,13% dan siklus II 

diperoleh 97,00 % mengalami peningkatan 12,87 %. Hasil observasi penerapan 

model pembelajaran oleh siswa termasuk kategori baik dari siklus pertama, 75% 

dan siklus II 93,99% mengalami peningkatan 18,99%. (2) Meningkatnya hasil 

belajar siswa dari siklus I 46,67% dan siklus II 96,67% mengalami peningkatan 

50,00 %.  

Media pembelajaran yang dapat mendukung model talking stick berbasis 

multimedia yaitu powerpoint. Hasil penelitian relevan yang memperkuat kegiatan 

dengan menggunakan powerpoint adalah penelitian yang ditemukan dari jurnal 

nasional oleh Pravitasari, Shela. 2013. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Melalui Model Pembelajaran Examples Non Examples dengan Media Powerpoint 

Pada Siswa Kelas 2 SDN Kutowinangun 07 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Online Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

dengan Media Powerpoint ketuntasan pada siklus 1 sebesar 75% atau 24 siswa 

dan siklus 2 sebesar 100% atau 32 siswa. Frekuensi kenaikan ketuntasan belajar 

yaitu dari prasiklus 15 siswa, siklus 1 menjadi 24 siswa, dan siklus 2 menjadi 32 
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siswa dengan persentase 46,87 %, 75%, dan 100%. Nilai rata-rata kelas sebelum 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan media 

powerpoint sebesar 68,69 saja, namun setelah model pembelajaran exemples non 

examples dengan media powerpoint pada siklus 1 naik sebesar 80,78 dan siklus 2 

sebesar 92,96. Hal ini dikarenakan siswa langsung melihat suatu peristiwa melalui 

media dan menganalisis secara sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan media 

powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 2 SDN 

Kutowinangun 07 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

Dari ulasan latar belakang di atas maka guru mengkaji melalui penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Talking Stick Berbasis Multimedia Pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji 

05 Kota Semarang.” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1.1 Rumusan  Umum  

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS KD 2.3 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang ? 
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1.2.1.2 Rumusan Khusus 

a. Bagaimanakah model talking stick berbasis multimedia dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPS KD 2.3 menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan di kelas V SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang ? 

b. Bagaimanakah model talking stick berbasis multimedia dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.3 menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan di kelas V SDN Tambakaji 05 

Kota Semarang ? 

c. Bagaimanakah model talking stick berbasis multimedia dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.3 menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan di kelas V SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang ? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan melalui model 

talking stick berbasis multimedia yaitu powerpoint : 

 Menurut Aqib (2013:26) langkah-langkah model talking stick yaitu : 

a. Guru menyiapkan tongkat. 

b. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

c. Siswa membaca dan mempelajari materi. 

d. Siswa membuka materi/buku pelajaran dan mempelajarinya, kemudian siswa 

menutup bukunya. 
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e. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

f. Guru memberikan kesimpulan. 

g. Guru memberikan evaluasi. 

h. Guru menutup pembelajaran. 

Menurut Huda (2013:225) langkah-langkah model talking stick yaitu : 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya + 20 cm. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 

3. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 

4. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru 

mempersilakan siswa untuk menutup isi bacaan. 

5. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa, setelah 

itu guru memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

6. Guru memberikan kesimpulan 

7. Guru melakukan evaluasi. 

8. Guru menutup pembelajaran. 
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Menurut Sanjaya (2014: 188-191) langkah-langkah media powerpoint 

yaitu : 

a. Persiapan  

1) Kenali medan atau tempat presentasi berlangsung. 

2) Kumpulkan informasi tentang audiens. 

b. Penyajian 

1) Pastikan semua yang hadir mengetahui tujuan yang hendak dicapai. 

2) Usahakan ruangan tetap terang sekalipun menggunakan alat presentasi yang 

diproyeksikan seperti LCD atau OHP. 

3) Ketika presentasi berlangsung, jaga kontak pandang dengan audiens. 

4) Gunakan teknik masking dan petunjuk untuk memusatkan perhatian audiens 

pada hal-hal yang memerlukan penekanan. 

5) Setiap selesai menyajikan satu pokok permasalahan, pastikan audiens 

memahaminya dengan benar 

6) Selipkan humor yang sesuai dengan latar belakang audiens. 

c. Penutup 

1) Pastikan audiens memahami materi yang kita presentasikan. 

2) Buatlah pokok-pokok materi yang telah kita sajikan. 

 Dari teori di atas maka didapatkan langkah-langkah model talking stick 

berbasis multimedia berupa powerpoint yaitu : 

a. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. (Mengamati) 

b. Siswa mengamati materi pada slide powerpoint. (Mengamati) 

c. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab. (Menalar) 
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d. Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran yang ada pada buku. 

(Menalar) 

e. Siswa berdiskusi secara kelompok membahas lembar kerja siswa. 

(Mengasosiasi dan Menalar) 

f. Siswa mendengarkan musik yang diputarkan guru. (Mencoba) 

g. Siswa memberikan tongkat kepada siswa yang lain secara berputar. (Mencoba) 

h. Siswa yang mendapatkan tongkat tersebut harus menjawab pertanyaan dari 

guru, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk 

menjawab setiap pertanyaan dari guru. (Menalar dan Mengkomunikasikan) 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mendeskripsikan peningkatan kualitas pembelajaran IPS KD 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

melalui model pembelajaran talking stick berbasis multimedia pada siswa kelas V 

SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS KD 

2.3 menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan melalui model pembelajaran talking stick berbasis multimedia 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.3 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 
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melalui model pembelajaran talking stick berbasis multimedia pada siswa kelas 

V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

c. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPS KD 2.3 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

melalui model pembelajaran talking stick berbasis multimedia pada siswa kelas 

V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya dapat 

memberikan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik untuk menggunakan model-model 

pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran IPS atau mata pelajaran lain. 

Selain itu dijadikan bahan referensi atau pendukung teori untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran talking stick berbasis multimedia sebagai 

sarana bagi guru untuk mampu mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, 

menjadikan guru dapat memecahkan masalah-masalah dalam proses 

pembelajaran, dan membuat guru lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

1.4.2.2 Bagi siswa  
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Penerapan model pembelajaran talking stick berbasis multimedia dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS, sehingga menjadi mata 

pelajaran yang menarik bagi siswa. Selain itu, siswa diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

 Penerapan model pembelajaran talking stick berbasis multimedia 

digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif dan menumbuhkan kerja sama antar guru yang 

berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar memegang peranan penting dalam proses pengajaran. Berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada proses belajar mengajar 

yang dialami peserta didik. Slameto (2010:2) yang mendefinisikan belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Rifa’i dan Anni (2011:82) 

belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:9) mengatakan 

bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya 

menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hamdani (2011:21-22) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan. Sardiman (2011:20) mengatakan bahwa belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan lain sebagainya. Menurut Siregar dan Nara (2014:4) belajar adalah 
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sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. 

Aspek-aspek tersebut adalah bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya 

kemampuan mengingat dan mereproduksi, ada penerapan pengetahuan, dan 

menyimpulkan makna, menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas dan 

adanya perubahan sebagai pribadi. Menurut Geoch dalam Suprijono (2014:2) 

berikut ini : 

Learning is change in performance as a result of practice. (Belajar adalah 

perubahan performance sebagai hasil latihan) 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, maka belajar 

merupakan suatu usaha dan aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh individu- 

individu yang belajar yang nantinya membawa perubahan yang tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, ketrampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak dan 

penyesuaian diri. 

2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Menurut Slameto (2010, 54-70), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam 

diri siswa itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 

diri siswa seperti sekolah, orangtua, dan masyarakat. 

a. Faktor-faktor internal terbagi menjadi 3 bagian : 

1. Faktor Jasmaniah 

Faktor yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Sehat berarti dalam keadaan baik 

segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Sedangkan cacat 
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tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 

mengenai tubuh/badan. Cacat tubuh bisa berupa buta, lumpuh dan sebagainya. 

2. Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu 

adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan. 

Pertama, faktor intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat.  

Kedua, faktor perhatian. Menurut Gazali (dalam Slameto, 2010:56), 

perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi; jiwa itu pun semata-mata tertuju 

pada suatu objek (benda/ hal) atau sekumpulan objek. Ketiga, faktor minat. 

Hilgard (dalam Slameto, 2010:57), merumuskan bahwa minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Keempat, faktor bakat. Menurut Hilgard (dalam Slameto, 2010:57), 

bakat adalah “the capacity to learn” bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kelima, faktor motif. Motif memiliki kaitan erat sekali dengan tujuan yang akan 

dicapai. Keenam, faktor kematangan. Kematangan merupakan suatu tingkat/fase 

dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Terakhir, faktor kesiapan. Menurut Drever (dalam 

Slameto, 2010:60) kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau 

bereaksi. 

3. Faktor Kelelahan 
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Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor jasmani 

dan faktor rohani. Faktor kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan faktor 

rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

b. Faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa : 

1. Faktor Keluarga 

  Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga: cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga. Pertama, cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya 

bagi anaknya. Hal ini jelas dipertegas oleh Wirowidjojo (dalam Slameto, 

2010:61), bahwa keluarga adalah lembaga pendidik pertama dan utama. Kedua, 

relasi antar anggota keluarga adalah relasi orang tua dengan anaknya. Ketiga, 

suasana rumah sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam 

keluarga dimana anak berada dan belajar. Keempat, keadaan ekonomi keluarga 

erat hubungannya dengan belajar anak. Kelima, pengertian orang tua. anak belajar 

perlu dorongan dan perhatian orang tua. Keenam, latar belakang kebudayaan, 

tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar. 

2. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup beberapa hal yaitu 

(1) metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara/jalan yang 

harus dilalui dalam mengajar. (2) Kurikulum. Kurikulum dalam hal ini diartikan 
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sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. (3) Relasi guru dengan 

siswa. Relasi guru dan siswa yang dipahami disini adalah proses belajar mengajar 

yang terjadi antara guru dengan siswa mempengaruhi belajar siswa. Relasi siswa 

dengan siswa. Relasi antar sesama siswa dimana siswa mendapati sifat-sifat dan 

tingkah laku dari teman lain yang kurang menyenangkan. (4) Disiplin sekolah. 

Disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan 

juga dalam belajar. Alat peraga berhubungan dengan belajar siswa karena 

membantu menerima bahan yang diajarkan. Waktu sekolah mempengaruhi belajar 

siswa jika terlalu lama juga bisa menyebabkan anak kurang efektif menerima 

pelajaran. (5) Gedung sekolah. Gedung yang kurang memadai dapat mengganggu 

proses belajar siswa di sekolah. (6) Tugas rumah. Guru jangan terlalu banyak 

memberi tugas rumah pada siswa. 

3. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang turut mempengaruhi belajar 

siswa. Ada beberapa hal di dalam masyarakat yang ikut mempengaruhi belajar 

siswa, diantaranya kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam 

masyarakat dapat menguntungkan perkembangan pribadinya. Tetapi, sebaiknya 

siswa jangan terlalu banyak dilibatkan dalam kegiatan yang banyak dan 

berlebihan, karena dapat mempengaruhi belajar siswa.  Media seperti TV dan 

radio dapat mempengaruhi belajar anak, karena itu peran orang tua membimbing 

dan mengarahkan anak untuk belajar, daripada anak menghabiskan waktunya 

hanya dengan menonton televise. Teman bergaul atau teman sebaya. Jika teman 

bergaul siswa tersebut baik, maka belajar siswa akan baik, sebaliknya jika teman 
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bergaul yang kurang baik akan mengakibatkan belajar siswa menjadi terganggu. 

Jika teman bergaul siswa adalah mereka yang tidak berpendidikan, pencuri, 

penjudi, dan lain sebagainya, akan memberikan pengaruh buruk pada diri siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa seperti 

sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

2.1.1.3 Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan hal salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan anak dalam mencapai tujuan belajar. Oleh karenanya motivasi 

belajar merupakan hal yang penting. Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 157) 

sebagian besar pakar psikologi menyatakan bahwa motivasi adalah suatu konsep 

yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Hamalik (2014: 158-159)  motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi memiliki dua komponen, 

yakni komponen dalam (inner component) dan komponen luar (outer 

component).Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan 

merasa tidak puas, dan ketegangan psikologis. Komponen luar ialah apa yang 

diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. 

Menurut Slavin (dalam Rifa’i, 2011:159) motivasi merupakan proses 

internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang secara 
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terus-menerus. Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab 

seseorang belajar, namun juga penting untuk memperlancar belajar dan hasil 

belajar.  

Berdasarkan pengertian di atas, motivasi belajar dapat muncul karena 

dorongan dari dalam diri maupun dorongan dari luar individu misalnya kondisi 

individu itu sendiri, guru, orang tua, orang-orang terdekat, dan tujuan yang ingin 

dicapai. Seseorang yang memiliki motivasi belajar tinggi menunjukkan proses 

kognitif yang tinggi dalam belajar, menyerap, dan mengingat apa yang telah 

dipelajari. 

2.1.1.4  Teori-teori Belajar 

2.1.1.4.1 Teori Belajar Kognitivisme 

 Menurut Siregar (2014:31) teori ini lebih menekankan proses belajar 

daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran ini. Tidak sekedar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respons. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan 

proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan 

dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan 

dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu 

usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan 

itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, 

mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Menurut Piaget dalam Suprijono (2014:23) perkembangan kognitif yang 

digambarkan merupakan adaptasi intelektual. Adaptasi ini merupakan proses yang 



24 

 

 

 

melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan equilibration. Skemata adalah 

struktur kognitif berupa ide, konsep, gagasan. Asimilasi  adalah proses perubahan 

apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Akomodasi 

adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Equilibration 

adalah pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses 

asimilasi dan akomodasi.  

 Menurut Suprijono (2014:22) perspektif teori kognitif, belajar merupakan 

peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat 

behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. Belajar 

adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan. 

2.1.1.4.2 Teori Konstruktivistik 

 Menurut Siregar dan Nara (2014:39) teori konstruktivistik memahami 

belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu 

sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. 

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada 

orang lain (siswa). Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivistik 

menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa 

dalam mengkontruksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan, media peralatan, 

lingkungan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk membantu pembentukan 

tersebut. Pembelajaran konstruktivistik ini membantu siswa menginternalisasi dan 

mentransformasi informasi baru.  
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 Menurut Rifa’i (2011:225) konstruktivisme merupakan teori psikologi 

tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan memanai 

pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Dewasa ini teori konstruktivisme  

berpengaruh luas dalam pendidikan modern. Esensi pembelajaran adalah peserta 

didik secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks 

apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Pembelajaran 

konstruktivisme memandang bahwa peserta didik secara terus menerus memeriksa 

informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-

aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. 

2.1.1.4.3 Teori Behavioristik 

 Menurut Siregar (2014:25) teori behavioristik atau aliran tingkah laku, 

belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

interaksi antara stimulus dan respons. Belajar menurut psikologi behavioristik 

adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya 

seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan.  

 Menurut Suprijono (2014:17) teori perilaku berakar pada pemikiran 

behaviorisme. Dalam perspektif behaviorisme pembelajaran diartikan sebagai 

proses pembentukan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan balas (respons). 

Pembelajaran merupakan proses pelaziman (pembiasaan). Hasil pembelajaran 

yang diharapkan adalah perubahan perilaku berupa kebiasaan. Menurut 

behaviorisme, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat 

secara langsung. Behaviorisme menekankan arti penting bagaimana peserta didik 

membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Ciri teori perilaku adalah 
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mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil; menekankan peranan lingkungan; 

mementingkan pembentukan reaksi atau respons; menekankan pentingnya latihan; 

mementingkan mekanisme hasil belajar; mementingkan peranan kemampuan. 

Hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. 

2.1.1.4.4 Teori Piaget 

Menurut Suprijono (2012:22) belajar merupakan peristiwa mental, bukan 

peristiwa behavioral. Perilaku individu bukan semata-mata respons terhadap yang 

ada melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh 

otaknya. Belajar menurut teori kognitif adalah perseptual. Tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan 

dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif menekankan belajar sebagai internal 

Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 

Paul Suparno dalam Suprijono (2012:22) menggambarkan perkembangan kognitif 

menurut Piaget sebagai berikut: 

a. Tahap Sensorimotor 

Ciri pokok perkembangan yaitu berdasarkan tingkah laku demi langkah dan 

terjadi pada umur 0-2 tahun. 

b. Tahap Praoperasional 

Ciri pokok perkembangan yaitu berdasarkan penggunaan simbol/bahasa, tanda, 

konsep intutif dan terjadi pada umur 2-7 tahun. 

c. Tahap Operasional Konkret 

Ciri pokok perkembangan yaitu memakai aturan jelas/logis, reversible, kekekalan 

dan terjadi pada umur 8-11 tahun. 
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d. Tahap Operasional Formal 

Ciri pokok perkembangan yaitu hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis dan 

probabilitas dan terjadi pada umur  11 tahun ke atas. 

2.1.1.5 Pembelajaran 

 Menurut Brigss (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2011:191) pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat 

peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta 

didik melakukan self intruction dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat 

eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Hal serupa dengan 

Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2011:192) bahwa pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung 

proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta 

didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Menurut Gunawan (2013: 80) bahwa pembelajaran adalah pemberian 

bantuan guru pada siswa. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan dan 

kegagalan belajar terletak pada siswa. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, 

tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Pembelajaran dalam 

konteks pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah, sebagian besar terjadi di 

kelas dan lingkungan sekolah. Sebagian kecil pembelajaran terjadi juga di 

lingkungan masyarakat misalnya pada saat kegiatan ko-kurikuler, ekstra-

kurikuler, dan ekstramural. Dalam konteks pendidikan nonformal, justru 
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sebaliknya. Proses pembelajaran terjadi di masyarakat, termasuk dunia kerja, 

media massa, dan jaringan internet.  

 Pembelajaran menurut Wenger (1998: 227; 2006: 1) dalam Huda (2013:2) 

mengatakan pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh 

seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga 

bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan oleh seseorang. Selain itu menurut 

Hausstatter dan Nordkvelle (1978) dalam Huda (2013:5) mengatakan bahwa 

pembelajaran merefleksikan pengetahuan konseptual yang digunakan secara luas 

dan memiliki banyak makna yang berbeda-beda. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan pembelajaran adalah proses interaksi antar 

peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  

 Menurut Suprijono (2014:13) pembelajaran berdasarkan makna klasikal 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya 

untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran adalah peserta didik. 

Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif. 

Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti 

halnya pengajaran. 

 Pembelajaran mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa yang 
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meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa bertambah, baik kuantitas maupun 

kualitasnya (Hamdani 2011:47) 

 Berdasarkan definisi pembelajaran dari para ahli, maka pembelajaran 

merupakan suatu proses yang didesain, direncanakan, dilaksanakan serta 

dievaluasi sehingga mendukung proses belajar peserta didik sehingga tercapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitif, efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Hamdani, 2010: 194). Hamdani 

(2010: 194) menyatakan aspek-aspek efektifitas belajar yaitu: (1) peningkatan 

pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) perubahan sikap; (4) perilaku; (5) 

kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; (7) peningkatan partisipasi; (8) 

peningkatan interaksi kultural. 

Kualitas pembelajaran menurut UNESCO (1996) dapat dicapai dengan 

menetapkan empat pilar pendidikan meliputi:  

a. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know). Guru berperan 

sebagai fasilitator dituntut untuk berperan aktif mengembangkan penguasaan 

materi pada siswa. 

b. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do). Sekolah memfasilitasi 

siswa mengaktualisasikan keterampilan, bakat, dan minatnyamendukung 

keberhasilan siswa. 
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c. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together). Lembaga 

pendidikan mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. 

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

Pengembangan diri siswa berkaitan dengan bakat dan minat, 

perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi, serta kondisi lingkungannya 

terbentuk di sekolah (Hamdani, 2011:194). 

Guru kreatif, profesional, dan menyenangkan memiliki berbagai konsep 

dan cara mendongkrak kualitas pembelajaran. Beberapa cara tersebut antara lain 

mengembangkan kecerdasan emosi, kreativitas, mendisiplinkan siswa dengan 

kasih sayang, membangkitkan minat belajar, memecahkan masalah, 

mendayagunakan sumber belajar, dan melibatkan masyarakat dalam pembelajaran 

(Mulyasa, 2011:161).  

Definisi lain menurut Depdiknas (2007: 7-10), kualitas pembelajaran 

adalah keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan 

belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan 

hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas 

pembelajaran yang terkandung dalam Depdiknas (2007) yaitu: 

a. Perilaku guru meliputi: (1) membangun sikap positif siswa terhadap kegiatan 

belajar dan profesi guru; (2) menguasai disiplin guru; (3) memberikan layanan 

pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa, dapat memahami 

keunikan setiap siswa; (4) menguasai pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan 

(5) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan. 
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b. Perilaku siswa meliputi: (1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

pelajaran, guru, media, dan iklim belajar; (2) mau dan mampu serta 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya; (3) mau dan 

mampu memperdalam, menerapkan dan membangun kemampuan, 

keterampilan, dan sikapnya; (4) menguasai materi ajar sesuai dengan bidang 

studinya; (5) memahami karakteristik, cara belajar, dan latar belakang sosial 

kultural peserta didik, dan (6) menguasai strategi dan teknik pengembangan 

kepribadian dan keprofesionalan guru. 

c. Iklim belajar meliputi: suasana kelas yang kondusif, perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan guru. 

d. Materi pelajaran meliputi: kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa, keseimbangan antara materi dan alokasi 

waktu, sistematis dan konstektual, mengakomodasi partisipasi aktif siswa, 

memenuhi kriteria filosofis, profesional, psikopedagogis, dan praktis. 

e. Media pembelajaran meliputi: menciptakan dan memperkaya pengalaman 

belajar yang bermakna, memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, 

guru dan siswa, siswa dengan ahli bidang yang relevan, serta mampu 

mengubah suasana belajar siswa pasif menjadi siswa aktif. 

Sistem pembelajaran meliputi: dapat menonjolkan ciri khas 

keunggulannya, memiliki perencanaan yang matang, ada semangat perubahan 

yang dicanangkan dalam visi dan misi yang mampu membangkitksn upaya kreatif 

dan inovatif dari semua civitas akademik melalui berbagai aktivitas 

pengembangan. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara efektif sehingga 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Suatu 

pembelajaran dapat dikatakan berkualitas jika selama proses pembelajaran 

tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkah laku peserta didik 

baik dalam sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran terdiri atas beberapa indikator yaitu : 

2.1.2.1 Keterampilan Guru 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:248) guru adalah pengajar yang 

mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai keahliannya tetapi 

juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Sebagai pendidik, ia 

memusatkan perhatian kepada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan 

kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar tersebut merupakan wujud emansipasi 

diri siswa. Sebagai guru yang mengajar, ia bertugas mengelola kegiatan belajar 

siswa di sekolah. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan karena guru memegang peranan dalam proses pembelajaran, dimana 

proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan 

(Rusman, 2011:58). 

 Menurut Hamdani (2011:79) guru adalah variabel bebas yang 

mempengaruhi kulitas pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru adalah 

sutradara sekaligus aktor dalam proses pengajaran. Kompetensi profesional yang 

dimiliki guru sangat dominan dan mempengaruhi kualitas pembelajaran. 



33 

 

 

 

Kompetensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki guru, baik bidang kognitif, 

seperti penguasaan bahan, bidang, sikap, seperti mencintai profesinya, dan bidang 

perilaku seperti ketrampilan mengajar, pengunaan metode metode pembelajaran, 

menilai hasil belajar siswa, dan lain lain. 

 Turney (1973) (dalam Mulyasa, 2011:69) mengungkapkan keterampilan 

mengajar yang berperan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan 

bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan 

menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta 

mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

 Keterampilan dasar mengajar yang dikuasai guru ikut menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu pembelajaran. Menurut Rusman (2011: 80) keterampilan 

dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui 

sembilan ketrampilan mengajar. Keterampilan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

2.1.2.1.1 Ketrampilan Membuka Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha-usaha yang dilakukan guru 

dalam memulai pelajaran. Tujuan membuka pelajaran adalah mempersiapkan 

siswa-siswa untuk mengikuti pelajaran (Anitah 2010: 8.3). Membuka pelajaran 

merupakan suatu kegiatan dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan mental dan 

menarik perhatian siswa secara optimal, agar mereka memusatkan diri 

sepenuhnya pada pelajaran (Mulyasa, 2011:84). 

Menurut Rusman (2010:80) keterampilan membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah 
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usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 

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

yang positif terhadap kegiatan belajar. Komponen membuka pelajaran Uzer 

Usman (dalam Rusman, 2010) meliputi memberikan apersepsi, menimbulkan 

motivasi siswa, menarik perhatian siswa dengan media pembelajaran, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2.1.2.1.2 Ketrampilan Bertanya 

 Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang bersifat mendasar 

yang dipersyaratkan bagi penguasaan keterampilan berikutnya.Tujuan bertanya 

yang dilakukan oleh guru tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga 

untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, dan antara 

siswa dengan siswa (Anitah 2010: 7.4). 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya sangat berperan penting karena 

pertanyaan dan pelontaran yang tepat dapat memberikan dampak positif yaitu: (1) 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; (2) membangkitkan 

minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang dipelajari; (3) 

mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu sendiri 

sesungguhnya adalah bertanya; (4) menuntun proses berpikir siswa sebab 

pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang 

baik; (5) memusatkan siswa terhadap materi yang sedang dibahas (Usman, 

2013:74). 



35 

 

 

 

Menurut John I Bolla (dalam Rusman 2011:82) 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. Komponen-komponen keterampilan bertanya 

meliputi pengungkapan pertanyaan secara jelas dang singkat, pemberian acuan 

fokus pertanyaan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan 

pemberian tuntunan. 

2.1.2.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

 Menurut Mulyasa (2011:77) penguatan merupakan respon terhadap 

perilaku memungkinkan terjadi pengulangan. Prinsip-prinsip penguatan yaitu 

kehangatan, antusiasme, bermakna, dan menghindari respon negatif. Komponen 

penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian. Sedangkan 

komponen penguatan secara non verbal dapat dilakukan dengan gerakan 

mendekati peserta didik, sentuhan, acungan jempol, dan kegiatan yang 

menyenangkan. 

Menurut Anitah (2010:7.25) penguatan mempunyai peran yang penting 

dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian ataupun respon 

positif dari guru akan membuat siswa meras senang karena siswa akan merasa 

dianggap mempunyai kemampuan. 

Menurut Rusman (2010:84) hasil penelitian membuktikan bahwa 

pemberian penguatan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman. Guru yang 

baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam bentuk penguatan verbal 

(seperti seratus, bagus, pintar, ya, betul, tepat sekali), maupun non verbal 
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(biasanya dilakukan dengan gerak, isyarat, sentuhan, elusan pendekatan dan 

sebagainya). Penguatan adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau 

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat menimbulkan kemungkinan 

berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku yang dianggap baik tersebut. 

Komponen-komponen dalam ketrampilan memberi penguatan adalah memberikan 

penghargaan secara verbal (pujian), memberikan penghargaan secara non verbal 

(reward), penguatan kepada individu, penguatan kepada kelompok siswa. 

2.1.2.1.4 Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Menurut Anitah (2010:7.38) mengadakan variasi merupakan cara 

mengatasi kebosanan siswa agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. 

Variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan menarik perhatian siswa.  

Menurut Rusman (2010:85) guru harus menggunakan variasi dalam 

pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimedia, multimetode, multistrategi, 

dan multimodel. Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan 

untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang 

monoton, dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat 

bagian, yaitu: (1) variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi suara, memusatkan 

perhatian, membuat kesenyapan, variasi gerakan badan dan mimik, variasi kontak 
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pandang, mengubah posisi, dan memusatkan perhatian; (2) variasi dalam 

penggunaan media dan sumber belajar meliputi alat/bahan yang dapat dilihat, 

didengar, diraba dan dimanipulasi, dan variasi sumber belajar dari lingkungan; (3) 

variasi dalam pola interaksi misalnya variasi dalam kelompok peserta didik, 

variasi tempat kegiatan pembelajaran, variasi dalam pola pengaturan guru, variasi 

dalam pengaturan hubungan guru dengan peserta didik, variasi dalam struktur 

peristiwa pembelajaran, variasi dalam pengorganisasian pesan, dan variasi dalam 

pengelolaan pesan; (4) variasi dalam kegiatan misalnya variasi metode 

pembelajaran, dan variasi pemberian contoh dan ilustrasi (Mulyasa, 2011: 78). 

2.1.2.1.5 Ketrampilan Menjelaskan 

  Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, 

misalnya sebab dan akibat. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat 

penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas.  

Menurut Anitah (2010:7.55) keterampilan menjelaskan memiliki beberapa 

komponen meliputi komponen keterampilan merencanakan penjelasan yaitu: (1) 

merencanakan isi pesan atau materi; (2) menganalisis karakteristik penerimaan 

pesan dan komponen keterampilan menyajikan penjelasan yaitu: (1) kejelasan 

dalam menyampaikan penjelasan; (2) penggunaan contoh dan ilustrasi; (3) 

pemberian tekanan; (4) balikan.  

Mulyasa (2011:80) menjelaskan adalah mendeskripsikan suatu materi 

berupa benda, keadaan, fakta, dan data secara lisan sesuai dengan waktu dan 

hukum-hukumnya. Menjelaskan merupakan suatu aspek yang cukup penting 
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dalam pembelajaran, mengingat sebagian pembelajaran menuntut guru untuk 

memberikan penjelasan. 

Menurut Rusman (2010:87) komponen-komponen keterampilan 

menjelaskan yaitu: (1) merencanakan, guru sebaiknya melakukan kegiatan 

pembelajaran terlebih dahulu membuat perencanaan baik berupa silabus dan RPP 

yang di dalamnya terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oleh 

karena itu, penjelasan yang dilakukan guru perlu direncanakan dengan baik, 

terutama yang berkenaan dengan isi materi dan aktivitas siswa itu sendiri, (2) 

penyajian suatu penjelasan, hal-hal yang perlu diperhatikan: kejelasan, 

penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. 

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran, penjelasan guru sesuai materi yang diajarkan, kebermaknaan, dan 

dinamis. 

2.1.2.1.6 Ketrampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan 

keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk lebih 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Anitah, 2010:8.18) 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan 

memecahkan masalah (Mulyasa, 2011: 89). 

Menurut Rusman (2010:89) keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. Diskusi kelompok 
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adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi 

tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Komponen-komponen yang 

perlu diketahui adalah memusatkan perhatian siswa, memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, 

menutup hasil diskusi. 

2.1.2.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Weber (Anitah, 2010:10.4) pengelolaan kelas merupak tugas 

guru untuk menciptakan dan memelihara aturan di dalam kelas melalui penerapan 

disiplin. Menurut Mulyasa (2011:91) pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan mengendalikan 

gangguan dalam pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Menurut Winzer 

(dalam Anitah, 2010:10.8) menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara yang 

ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademis dan 

sosial.  

Menurut Rusman (2010:90) mengelola kelas adalah keterampilan guru 

dalam menciptakan, memelihara, atau mengembalikan kondisi yang 

memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif, seperti membuat 

aturan atau tata tertib kelas, atau mengembangkan hubungan yang sehat dan akrab 

antara guru-siswa dan siswa–siswa. Komponen-komponen keterampilan 

mengelola kelas adalah sebagai berikut : 
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a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal (prefentif) meliputi menunjukkan sikap tanggap, 

membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan 

b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal (represif) meliputi modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah 

2.1.2.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Menurut Mulyasa (2011:92) Mengajar kelompok kecil dan perorangan 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap peserta didik. Selain itu mengajar kelompok kecil dan 

perorangan juga dapat menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan 

peserta didik maupun anatara peserta didik dengan pesertya didik lainnya. 

 Menurut Rusman (2010:91) pembelajaran individual adalah pembelajaran 

yang paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interest siswa. Terjadinya 

hubungan interpersonal yang sehat dan akrab dapat terjadi antara guru-siswa, 

maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. 

Komponen-komponennya adalah keterampilan untuk mengadakan pendekatan 

secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar siswa, dan keterampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

2.1.2.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 
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Keterampilan menutup pelajaran adalah usaha guru untuk mengakhiri 

pelajaran. Menutup pelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, memantapkan penguasaan siswa akan inti 

pelajaran, serta menindaklanjuti topik yang telah dibahas (Anitah 2010: 8.3). 

Menurut Mulyasa (2011:84) menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran 

(Mulyasa, 2011:84). Komponen dalam menutup pelajaran meliputi: (1) menarik 

kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari; (2) mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan serta keefektifan 

pembelajaran; (3) menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari 

dan tugas atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan; (4) memberikan post tes 

baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. 

Komponen keterampilan menutup pembelajaran menurut Usman (2013: 

92) meliputi: (1) merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru 

dibahas atau dipelajari sehingga siswa memperoleh gambaran yang jelas; (2) 

mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pelajaran 

yang bersangkutan agar informasi yang telah diterimanya dapat membangkitkan 

minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya; (3) mengorganisasi 

semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari; (4) memberikan tindak lanjut 

berupa saran-saran serta ajakan untuk tidak melupakan materi yang baru 

dipelajari.  
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Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Komponen menutup pelajaran adalah membimbing siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran, merangkum materi, evaluasi, memberikan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian keterampilan guru di atas, maka kesembilan 

keterampilan mengajar guru sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Seorang guru harus mampu menguasai kesembilan keterampilan mengajar 

tersebut agar pembelajaran dapat berhasil. Oleh karena itu, guru pun harus bisa 

memenuhi indikator keterampilan guru dalam model talking stick berbasis 

multimedia agar pembelajaran dapat berlangsung kondusif serta kualitas 

pembelajaran lebih meningkat. Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS melalui model talking stick berbasis multimedia yaitu: 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) yang meliputi 

memberikan apersepsi, menimbulkan motivasi siswa, menarik perhatian siswa 

dengan media pembelajaran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Mengambil tongkat dan mengajukan pertanyaan (keterampilan bertanya) yang 

meliputi pertanyaan diungkapkan dengan jelas, fokus pada pertanyaan yang 

diinginkan, pemindahan giliran dalam menjawab pertanyaan, pemberian waktu 

berpikir. 
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3. Menjelaskan materi pelajaran pada slide powerpoint (keterampilan 

menjelaskan) yang meliputi keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, 

penjelasan guru sesuai materi yang diajarkan, kebermaknaan, dan dinamis. 

4. Membentuk kelompok secara heterogen (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) yang meliputi memusatkan perhatian siswa, memperjelas 

masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman, memberikan kesempatan 

untuk berpartisipasi, menutup hasil diskusi. 

5. Menggunakan media pembelajaran yang interaktif berbasis multimedia 

(keterampilan mengadakan variasi) meliputi meningkatkan pemahaman siswa, 

materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, menarik 

perhatian siswa, dan inovatif. 

6. Membimbing siswa untuk menutup buku pelajaran (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) yang meliputi memberikan bimbingan pada 

siswa, membimbing diskusi antar kelompok, mencari solusi apabila terjadi 

perbedaan pendapat antar siswa, dan memberikan kesempatan pada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

7. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal (keterampilan mengelola 

kelas) yang meliputi menunjukkan sikap tanggap, menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan, memberikan perhatian, dan memberikan petunjuk yang jelas. 

8. Memberikan penghargaan/reward (keterampilan memberi penguatan) yang 

meliputi memberikan penghargaan secara verbal (pujian), memberikan 

penghargaan secara non verbal (reward), penguatan kepada individu, dan 

penguatan kepada kelompok. 
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9. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) yang meliputi 

membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, merangkum materi, 

evaluasi, memberikan tindak lanjut. 

2.1.2.2 Aktivitas Siswa 

 Menurut Sardiman (2011:111) siswa atau peserta didik adalah salah satu 

komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar 

mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin 

meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara 

optimal. Jadi dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali 

adalah siswa/anak didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu 

menentukan komponen-komponen lain.  

 Menurut Rifa’i dan Anni (2011:195) siswa atau peserta didik merupakan 

subyek utama dalam pembelajaran dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah dibuat sebagai acuan kegiatan belajar-mengajar. Subyek belajar dalam 

sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan sebagai subyek 

sekaligus obyek. Sebagai subyek karena peserta didik adalah individu yang 

melakukan proses belajar mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subyek belajar. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.  
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 Hamdani (2011:137) mengemukakan aktivitas belajar berarti perubahan 

aktivitas jiwa yang diperoleh dalam proses pembelajaran, seperti mengamati, 

mendengarkan, menaggapi, berbicara, kegiatan menerima, dan kegiatan 

merasakan. Menurut Sardiman (2011:200), aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling 

terkait. Sehubungan dengan hal itu,anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa 

perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir 

sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada 

taraf berbuat. Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

musik, pidato. 

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

menyalin. 

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

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 
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g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas menunjukkan 

bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Berikut ini adalah 

indikator aktivitas siswa dalam model talking stick berbasis multimedia : 

a. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran (visual activities, oral 

activities, listening activities, writing activities, mental activities, emotional 

activities) meliputi memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila belum 

mengerti, mengeluarkan alat tulis, dan tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing. 

b. Mengamati materi pada slide powerpoint (visual activities, oral activities, 

listening activities, writing activities, mental activities, emotional activities) 

meliputi memperhatikan tayangan slide powerpoint, berkonsentrasi selama 

slide powerpoint ditayangkan, menjelaskan isi slide powerpoint, dan mencatat 

hasil pengamatan. 

c. Melakukan kegiatan tanya jawab dengan guru (visual activities, oral activities, 

listening activities, mental activities, emotional activities) meliputi mengangkat 

tangan sebelum bertanya dan menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, dan mengeluarkan pendapat dengan sopan. 

d. Membaca dan mempelajari materi pelajaran yang ada pada buku pelajaran 

(visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, mental 
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activities, emotional activities) meliputi semangat dan tertib membaca materi 

pada buku, mencatat hal-hal yang penting, cermat dan teliti dalam mempelajari 

materi, dan tenang dalam mempelajari materi. 

e. Mendengarkan musik yang diputarkan guru (oral activities, listening activities, 

writing activities, motor activities, mental activities, emotional activities) 

meliputi memperhatikan musik yang diputar guru, tertib dan rapi di tempat 

duduk masing-masing, gembira dalam bermain talking stick, mengajukan 

pertanyaan jika ada yang tidak mengerti. 

f. Memberikan tongkat kepada siswa yang lain secara berputar (visual activities, 

oral activities, mental activities, emotional activities) meliputi memperhatikan 

penjelasan guru, memperhatikan tongkat yang dibawa teman sebaya, tertib saat 

bermain talking stick,  dan gembira dalam bermain talking stick. 

g. Apabila musik berhenti, siswa yang mendapatkan tongkat tersebut harus 

menjawab pertanyaan dari guru, demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru (oral 

activities, listening activities, visual activities, mental activities, emosional 

activites) meliputi menjawab pertanyaan, mengulang jawaban jika masih salah, 

tertib dalam menjawab, dan menutup buku pelajaran. 

Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka aktivitas siswa adalah segala 

sesuatu yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran. Jadi aktivitas siswa dapat mempengaruhi kualitas dalam 

pembelajaran. Apabila siswa aktif dalam pembelajaran dan semua indikator itu 

terpenuhi maka kualitas pembelajaran juga akan baik. 
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2.1.2.3 Hasil Belajar 

 Menurut Rifa’i dan Anni (2011:85) hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh peserta didik. 

 Menurut Susanto (2015:5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Suprijono (2012:5) hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan. Merujuk pada pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 

2012:5), hasil belajar dikategorikan menjadi beberapa, yaitu berupa: 

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang 

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 
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  Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012: 6) menjelaskan bahwa hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

a. Domain kognitif mencakup Knowledge (pengetahuan), Comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas,contoh), Application (menerapkan), 

Analysis (menguraikan, menentukan hubungan), Synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk), Evaluation (menilai). 

b. Domain afektif mencakup Receiving (sikap menerima), Responding 

(memberikan respon), Valuing (nilai), Organization (organisasi), dan 

Characterization (karakterisasi). 

c. Domain Psikomotor mencakup Initiatory, Pre-routine, Rountinized, 

Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual 

 Untuk mengetahui hasil belajar diperlukan suatu tindakan, salah satunya 

adalah dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut 

Poerwanti (2008:1.4-1.5), pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan 

untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda 

sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam penelitian ini hasil 

belajar dinilai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

2.1.2.3.1 Ranah Kognitif  

Menurut Sardiman (2011:26) hasil belajar kognitif ditandai dengan 

kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak 

dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 
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memperkaya pengetahuan. Berdasarkan taksonomi Bloom (1956) yang terbaru 

direvisi oleh Anderson L.W. dan Krathwohl, D.R tahun 2001 aspek kognitif 

meliputi: 

a. Mengingat (C1)  

Kemampuan menyebutkan kembali informasi/pengetahuan yang tersimpan 

dalam ingatan. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu: memasangkan, 

membaca, membilang, menamai, menandai.  

b. Memahami (C2)  

Kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian/makna ide 

atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun 

grafik/diagram. Kata-kata operasional yang di gunakan yaitu: membedakan, 

melaporkan, member contoh, memperkirakan, membandingkan.  

c. Menerapkan (C3)  

Kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam 

situasi tetentu. Kata-kata operasional yang di gunakan yaitu: melaksanakan, 

melakukan, melatih, memproses, menentukan.  

d. Menganalisis (C4)  

Kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa komponen dan 

menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep 

tersebut secara utuh. Contoh: menganalisis penyebab meningkatnya harga pokok 

penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen- 

komponennya. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu: melatih, memadukan, 

memaksimalkan, membagankan, membuat struktur, memecahkan.  
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e. Mengevaluasi (C5)  

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau 

patokan tertentu. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu: membuktikan, 

memilih, memisahkan, memonitor.  

f. Mencipta (C6)  

Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang 

utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Kata-kata operasional yang 

digunakan yaitu: memadukan, membangun, membatas, membentuk, 

memproduksi. 

Ranah kognitif dapat dilihat pada kemampuan berpikir secara sederhana 

hingga pada kemampuan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, 

metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Indikator 

ranah kognitif pencapaian hasil belajar pada siklus I adalah menyebutkan  

peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan (C1), menjelaskan 

peritiwa Rengasdengklok yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan (C2), 

dan mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Rengasdengklok (C3). 

Indikator ranah kognitif pencapaian hasil belajar pada siklus II adalah 

menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi (C2), mengemukakan peristiwa 

detik-detik proklamasi kemerdekaan (C3), dan menemukan perbedaan teks 

proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui (C4). 

Indikator ranah kognitif pencapaian hasil belajar pada siklus III adalah 

menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan 
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(C1), memilih cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan (C5), dan 

membuat poster tentang proklamasi kemerdekaan (C6). 

2.1.2.3.2 Ranah Afektif 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (dalam Siregar, 2014: 

11) meliputi tujuan belajar yang berkenaan dengan minat, sikap dan nilai serta 

pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri. Ranah ini dibagi dalam lima 

jenjang tujuan, yaitu sebagai berikut: 

a. Penerimaan (receiving): meliputi kesadaran akan adanya suatu sistem nilai, 

ingin menerima nilai, dan memperhatikan nilai tersebut, misalnya siswa 

menerima sikap jujur sebagai sesuatu yang diperlukan. 

b. Pemberian respons (responding): meliputi sikap ingin merespons terhadap 

sistem, puas dalam memberi respons, misalnya bersikap jujur dalam setiap 

tindakan. 

c. Pemberian nilai atau penghargaan (valuing): penilaian meliputi penerimaan 

terhadap suatu sistem nilai, memilih sistem nilai yang disukai dan memberikan 

komitmen untuk menggunakan sistem tertentu, misalnya jika seseorang telah 

menerima sikap jujur maka akan komit dengan kejujuran, menghargai orang- 

orang yang bersikap jujur maka akan berperilaku jujur. 

d. Pengorganisasian (organization): meliputi memilah dan menghimpun sistem 

nilai yang akan digunakan, misalnya berperilaku jujur ternyata berhubungan 

dengan nilai-nilai yang lain seperti kedisiplinan, kemandirian, keterbukaan, dan 

lain-lain. 
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e. Karakterisasi (characterization): karakteristik meliputi perilaku secara terus-

menerus sesuai dengan sistem nilai yang telah diorganisasikan, misalnya 

karakter dan gaya hidup seseorang sehingga dikenal sebagai pribadi yang jujur; 

keteraturan pribadi, sosial, dan emosi sehingga dikenal sebagai seseorang yang 

bijaksana. 

Menurut Kurinasih dan Sari (2014:65) sikap adalah sebuah ekspresi dari 

nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap dapat dibentuk, 

sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang 

dimaksud adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki 

seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Guru dengan kolaborator menekankan 

ranah afektif sebagai berikut (Kurinasih, 2014:68) : 

a. Percaya Diri 

Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberi 

keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak. Komponen-komponen percaya 

diri adalah berpendapat, membuat keputusan dengan cepat, berani presentasi di 

depan kelas, dan pantang menyerah.  

b. Tanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah  sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. Komponen-komponen tanggung jawab adalah melaksanakan tugas 

individu dengan baik, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, 

mengembalikan barang yang dipinjam, dan menepati janji. 
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c. Santun atau sopan 

Santun adalah sikap baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun 

bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap 

baik/santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan 

waktu yang lain. Komponen-komponen santun adalah menghormati orang 

yang lebih tua, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang 

lain, berbicara yang sopan, dan bersikap 3S (salam, senyum, sapa). 

d. Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Komponen-komponen disiplin adalah datang 

tepat waktu, patuh tata tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengikuti 

kaidah berbahasa yang baik & benar. 

Indikator dan deskriptor ranah afektif dalam penelitian ini adalah: 

a. Percaya diri dengan deskriptor meliputi berpendapat, membuat keputusan 

dengan cepat, berani presentasi di depan kelas, pantang menyerah. 

b. Tanggung jawab dengan deskriptor yang meliputi melaksanakan tugas individu 

dengan baik, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, mengembalikan 

barang yang dipinjam, menepati janji. 

c. Santun dengan deskriptor yang meliputi menghormati orang yang lebih tua, 

mengucapkan terimakasih setelah menerima bantuan orang lain, berbicara yang 

sopan, bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 
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d. Disiplin dengan deskriptor yang meliputi datang tepat waktu, patuh tata tertib, 

mengumpulkan tugas tepat waktu, mengikuti kaidah berbahasa yang baik dan 

benar. 

2.1.2.3.3 Ranah Psikomotorik  

Menurut Hamdani (2011: 153) ranah psikomotor berorientasi pada 

keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan 

yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. Elizabeth Simpson (dalam 

Rifa’i, 2011:89) katagori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian 

dan kreativitas. Berikut ini penjelasan dari katagori jenis perilaku ranah 

psikomotorik: 

a. Persepsi: persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b. Kesiapan: kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori 

ini mencakup kesiapan mental dan jasmani. 

c. Gerakan terbimbing: gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di 

dalam belajar keterampilan kompleks meliputi peniruan dan mencoba-coba. 

d. 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. 

e. Gerakan kompleks: gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja 

dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks.  
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f. 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. 

g. Kreativitas: mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu.  

Indikator hasil belajar ranah psikomotor pada penggunaan model talking 

stick berbasis multimedia pada pembelajaran IPS materi Kemerdekaan Indonesia 

adalah menciptakan produk dalam diskusi kelompok. 

Menurut Majid (2014: 280-281) penilaian produk diperoleh dengan 

menggunakan cara holistik atau cara analitik. Cara holistik dilakukan dengan 

menilai hasil akhir produk peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan produk 

dengan menggunakan kriteria kualitas dan kegunaan produk tersebut pada skala 

skor 0-10 atau 1-100, sedangkan cara analitik dilakukan dengan tiga tahap, yaitu 

persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penilaian. 

Penggunaan penilaian produk digunakan untuk mengetahui kualitas hasil 

karya kreatif siswa pada setiap siklus dalam pembelajaran IPS yang menerapkan 

model talking stick berbasis multimedia di kelas V SDN Tambakaji 05 Kota 

Semarang. Peneliti menggunakan penilaian produk dengan cara analitik untuk 

mengetahui kualitas karya siswa mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan dan 

tahap penilaian produk. 

Indikator dan deskriptor ranah psikomotorik dalam penelitian ini adalah : 
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1. Tahap persiapan meliputi membawa alat dan bahan yang dibutuhkan, 

menyiapkan alat dan bahan di atas meja kelompok, memperhatikan petunjuk 

guru sebelum membuat produk, tertib sebelum memulai kerja. 

2. Tahap pembuatan meliputi tertib mengerjakan produk, mengerjakan dengan 

teman kelompok, mengerjakan dengan rapi, tepat waktu. 

3. Tahap penilaian produk meliputi produk sesuai materi yang dipelajari, produk 

bersih dari coretan, menghias produk dengan warna yang menarik, produk 

dibuat dengan tulisan yang rapi. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar adalah perubahan 

perilaku siswa setelah pembelajaran baik berupa kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik yang dapat diukur dengan teknik-teknik atau kriteria tertentu yang 

dapat dituangkan dalam bentuk angka. 

2.1.3 Pembelajaran IPS di SD 

2.1.3.1 Pengertian IPS 

Saidiharjo (dalam Taneo, 2010: 1-8) menjelaskan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan hasil kombinasi atau basil pemfusian atau 

perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, 

antropologi, dan politik. Maka pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, 

oleh karena itu dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu IPS. 

Menurut Susanto (2015: 137) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. 
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Hakikat IPS bertujuan untuk mengembangkan konsep pemikiran berdasarkan 

realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan pendidikan 

IPS  dapat menciptakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap 

bangsa dan negara. 

Menurut Gunawan (2013:17) IPS merupakan suatu program pendidikan 

dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam 

nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu social (Social Science), maupun ilmu 

pendidikan. Social Science Education (SSEC) dan National Council for Social 

Studies(NCSS), menyebut IPS sebagai “Social Science Education” dan “Social 

Studies”. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari 

jumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, 

sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

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

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

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi 

warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan 

setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 
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pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Menurut Sardjiyo (2009: 1.26) menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah 

sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan. 

Dari pengertian diatas, maka IPS adalah suatu mata pelajaran yang 

merupakan kombinasi dari disiplin-disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, 

ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial, dimana pokok 

bahasannya adalah hubungan manusia dan fenomena yang terjadi di 

lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dengan demikian, IPS merupakan mata 

pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. 

2.1.3.2  Tujuan dan Ruang Lingkup IPS 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa mata pelajaran 

IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 

(4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. 
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Menurut Gunawan (2013:52) tujuan kurikuler adalah tujuan pendidikan 

IPS. Secara keseluruhan tujuan pendidikan IPS adalah membekali anak didik 

dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di 

masyarakat, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat, membekali anak didik dengan kemampuan 

berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan 

serta bidang keahlian, membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang 

positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut, dan membekali anak didik dengan kemampuan 

mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan 

kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Taneo (2010: 1-26) menjelaskan tujuan IPS yaitu: 1) memberikan 

pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk mengingat kembali atau 

mengenal kembali atau mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami dalam 

bentuk yang sama atau dialami dalam bentuk yang sama atau dialami sebelumnya; 

2) kemampuan dan keterampilan, yaitu kemampuan untuk menemukan informasi 

yang tepat dan tehnik dalam pengalaman seorang siswa untuk menolongnya 

memecahkan masalah-masalah baru atau menghadapi pengalaman baru; 3) tujuan 

yang bersifat afektif, berupa pengembangan sikap-sikap, pengertian-pengertian, 

dan nilai-nilai yang akan meningkatkan pola hidup demokratis dan menolong 

siswa mengembangkan filsafat hidupnya. 
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Menurut Gunawan (2013:54) ruang lingkup mata pelajaran 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. Penelitian ini menekankan ruang lingkup mata pelajaran IPS 

pada waktu, keberlanjutan dan perubahan yang berkaitan dengan sejarah 

Indonesia yaitu materi peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka IPS adalah suatu cabang ilmu sosial 

yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna 

bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

itu juga mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerjasama siswa yang 

berorientasi pada tingkah laku sehingga siswa dapat lebih peka dan tanggap 

terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. 

2.1.3.3 Materi IPS 

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

masyarakat. Menurut Mulyono Tjokrodikaryo, sebagaimana telah dikutip oleh 

Hidayati (2008:1-26) menyatakan bahwa terdapat 5 macam sumber materi IPS 

antara lain : 

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

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

dengan berbagai permasalahannya.  

b. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. 
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c. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi terdapat dari lingkungan anak terdekat sampai terjauh. 

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

lingkungan terdekat sampai terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian besar. 

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

permainan, dan keluarga. 

Jenjang SD/MI dalam mengorganisasikan materi mata pelajaran IPS 

menganut pendekatan terpadu, artinya materi pelajaran dikembangkan dan 

disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan pada aspek 

kehidupan nyata siswa sesuai karakter usia, tingkat perkembangan berfikir, dan 

kebiasaan bersikap dan berperilaku (Sapriya, 2014:194). Penelitian ini dilakukan 

pada pelajaran IPS dengan standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kompetensi dasar ini dikembangkan 

menjadi sembilan indikator yaitu menyebutkan  peristiwa yang terjadi menjelang 

proklamasi kemerdekaan, menjelaskan peritiwa Rengasdengklok yang terjadi 

menjelang proklamasi kemerdekaan, mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam 

peristiwa Rengasdengklok, menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi, 

mengemukakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan, menemukan 

perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui, menyebutkan tokoh-

tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan, memilih cara 
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menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan, dan membuat poster tentang 

proklamasi kemerdekaan.       

Materi pelajaran IPS untuk kelas V adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Kelas V Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai peninggalan 

dan tokoh sejarah yang berskala 

nasional pada masa Hindu- Budha 

dan Islam, keragaman kenampakan 

alam dan suku bangsa, serta kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

1.1 Mengenal makna peninggalan 

peninggalan sejarah yang berskala 

nasional dari masa Hindu-Budha 

dan Islam di Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh 

sejarah pada masa Hindu-Budha 

dan Islam di Indonesia 

1.3 Mengenal keragaman kenampakan 

alam dan buatan serta pembagian 

wilayah waktu di Indonesia dengan 

menggunakan peta/atlas/globe dan 

media lainnya 

1.4 Menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia 

 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para 

tokoh pejuang pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan 
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Indonesia tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

 

2.1.3.4 Strategi Pembelajaran IPS 

Menurut Gunawan (2014:78) IPS merupakan program pembelajaran 

melalui pendekatan multidisiplin dan pendekatan dan pendekatan terpadu sebagai 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humainira. Ilmu-ilmu sosial yang terlibat dalam IPS 

adalah ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, politik, psikologi, dan antropologi. 

Materi ajar yang diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang menyangkut 

masalah konsep, generelisasi, dan teori. 

Pembelajaran IPS memberi kesan bahwa pembelajaran tersebut bukan 

sesuatu yang mudah. Pembelajaran tersebut melibatkan disiplin ilmu-ilmu sosial 

dan pengetahuan humaniora yang cukup banyak dan cukup sulit. Pembelajaran 

siswa harus sampai pada pembelajaran konsep, generelisasi, dan teori. Untuk 

meningkatkan pendidikan dasar mungkin bidang studi IPS, dapat dipegang oleh 

satu guru, karena konsep, generelisasi, dan teor yang diinternalisasikan pada siswa 

tidak terlalu mendalam. Tetapi lain halnya IPS untuk sekolah lanjutan. 
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2.1.3.5 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Menurut Sardjiyo (2009: 1.28) tujuan pembelajaran pendidikan IPS di SD 

adalah sebagai berikut: 

1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak di masyarakat. 

2. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadidalam kehidupan di 

masyarakat. 

3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. 

4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

ketrampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari 

kehidupan tersebut. 

5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu. 

 Sardjiyo (2009: 1.29-1.32) menjelaskan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran IPS, siswa dapat dibawa langsung ke dalam lingkungan alam dan 

masyarakat. Dengan lingkungan alam sekitar, siswa akan akrab dengan kondisi 

setempat sehingga mengetahui makna serta manfaat mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial secara nyata. Pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga 

negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di 

tengah- tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
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 Menurut Gunawan (2013:48) pembelajaran IPS bertujuan membentuk 

warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di 

tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab, sedangkan ilmu sosial bertujuan 

menciptakan tenaga ahli dalam bidang sosial. 

 Menurut Susanto (2015: 143) Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan 

bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

interaksinya dalam masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan 

masyarakat manusia dilakukan secara sistematik.Dengan demikian, peranan IPS 

sangat penting untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak 

sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.Tujuan ini memberikan 

tanggungjawab yang berat kepada guru untu menggunakan banyak pemikiran dan 

energi agar dapat mengajarkan IPS dengan baik. 

 Pelajaran IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 

antara 6-12 tahun. Anak dalam kelompok 7-11 tahun menurut Piaget (1963) 

berada dalam perkembangan kemampuan intelektual/ kognitifnya pada tingkatan 

kongkrit operasional. Pendidikan IPS di SD disajikan dalam bentuk syntetic 

science, karena basis dari disiplin ini terletak pada fenomena yang telah 

diobervasi di dunia nyata. Konsep, generelisasi, dan teman-teman penelitian dari 

syntetic science ditentukan setelah fakta terjadi atau diobservasi dan tidak 

sebelumnya, walaupun diungkapkan secara filosofis. 
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 IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu global. Memuat materi geografi, sejarahh, sosiologi, dan ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. IPS SD sebagai Pendidikan Global, yakni : mendidik siswa akan 

kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; menanamkan kesadaran 

ketergantungan antar bangsa; menanamkan kesadaran semakin terbukanya 

komunikasi dan transportasi antar bangsa di dunia; mengurangi kemiskinan, 

kebodohan, dan perusakan lingkungan. 

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Huda (2013:101) menjelaskan bahwa salah satu asumsi yang 

mendasari pengembangan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah 

bahwa sinergi yang muncul melalui kerja sama akan meningkatkan motivasi yang 

jauh lebih besar daripada melalui lingkungan kompetitif individual. Kelompok-

kelompok sosial integratif memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kelompok 

yang dibentuk secara berpasangan. 

Suprijono (2014:61) menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. Untuk mencapai 

hasil belajar itu model pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama dan 

interdependensi peserta didik dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur 

reward. Struktur tugas berhubungan bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan 
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dan reward mengacu pada derajat kerja sama atau kompetisi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan maupun reward. 

Menurut Hamdani (2011:35) pembelajaran dalam kooperatif dimulai 

dengan informasi guru tentang tujuan-tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. Fase ini diikuti dengan penyajian informasi,kemudian siswa dengan 

bimbingan guru bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling 

berkaitan. Fase terakhir meliputi penyajian produk akhir kelompok atau mengetes 

semua yang telah dipelajari siswa, dan pengenalan kelompok dan usaha-usaha 

individu. 

Trianto (2007: 41-42) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa bekerja 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah. Tujuan dibentuknya 

kelompok ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk 

dapat terlibat aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar.  

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pembelajaran kooperatif, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

menekankan kerjasama sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi 

siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan kelompok, serta memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama. 
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2.1.5 Model Pembelajaran Talking Stick 

2.1.5.1 Pengertian Model Talking Stick 

 Menurut Suprijono (2014:45-46) model pembelajaran adalah landasan 

praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar 

yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat 

diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

mangatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Menurut Arends 

(dalam Suprijono, 2012: 46), model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

 Menurut Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2012:58) untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif 

harus diterapkan, yaitu:  

1. Positive interdependence (saling ketergantungan positif)  

2. Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)  

3. Face to face promotive interaction (interaksi promotif)  

4. Interpersonal skill (komunikasi antaranggota)  

5. Group processing (pemrosesan kelompok) 

 Menurut Suprijono (2014:109-110) mengungkapkan bahwa model talking 

stick mendorong peserta didik berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran 

diawali penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Peserta 

didik diberi kesempatan membaca, mempelajari materi tersebut. Guru 
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memberikan waktu cukup untuk aktivitas ini. Selanjutnya meminta peserta didik 

menutup bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan. Tongkat 

diberikan kepada salah satu peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat 

tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan guru demikian seterusnya. Ketika 

tongkat bergilir dari peserta didik ke peserta didik lain, seyogyanya diiringi 

musik. Langkah akhir dari metode talking stick adalah guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang telah 

dipelajarinya. Guru memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan 

peserta didik, selanjutnya bersama-sama peserta didik rumuskan kesimpulan. 

 Menurut Shoimin (2014: 198-198) talking stick (tongkat berbicara) adalah 

metode yang pada mulanya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk 

mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum 

(pertemuan antarsuku). Tongkat berbicara telah digunakan selama berabad-abad 

oleh suku–suku Indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. 

Tongkat berbicara sering digunakan kalangan dewan untuk memutuskan siapa 

yang mempunyai hak berbicara. Pada saat pimpinan rapat mulai berdiskusi dan 

membahas masalah, ia harus memegang tongkat berbicara. Tongkat akan pindah 

ke orang lain apabila ia ingin berbicara atau menanggapinya. Dengan cara ini 

tongkat berbicara akan berpindah dari satu orang ke orang lain jika orang tersebut 

ingin mengemukakan pendapatnya. Apabila semua mendapatkan giliran berbicara, 

tongkat itu lalu dikembalikan lagi ke ketua/pimpinan rapat. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa talking stick dipakai sebagai tanda seseorang 

mempunyai hak suara (berbicara) yang diberikan secara bergiliran/bergantian. 
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 Model pembelajaran talking stick termasuk salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa 

yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta 

didik mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran talking stick sangat cocok 

diterapkan bagi peserta didik SD, SMP, SMA/SMK. Selain itu untuk melatih 

berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

membuat peserta didik aktif. 

Pembelajaran dengan strategi talking stick mendorong peserta didik untuk 

berani mengemukakan pendapat. Strategi ini diawali dengan penjelasan guru 

mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Kemudian dengan bantuan stick 

(tongkat) yang bergulir peserta didik dituntun untuk merefleksikan atau 

mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dengan cara menjawab 

pertanyaan dari guru. Siapa yang memegang tongkat, dialah yang wajib menjawab 

pertanyaan (talking). 

Menurut Carol Locust (2006; dalam Christian Hogan, 2007: 209) dalam 

Huda (2013:224) : 

The talking stick has been used for centuries by many Indian tribes 

as a means of just and impartial hearing. The talking stick was 

commonly used in council circles to decide who had the right to 

speak. When matters of great concern would come before the 

council, the leading elder would hold the talking stick, and begin 

the discussion. When he would finish what he had to say, he would 

hold out the talking stick, and whoever would speak after him 

would take it. In this manner, the stick would be passed from one 

individual to another until all who wanted to speak had done so. 

The stick was then passed back to the elder for safe keeping. 

 

Talking Stick (tongkat berbicara) adalah metode yang digunakan oleh 

penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau 
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menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antarsuku). Kini metode 

itu sudah digunakan sebagai metode pembelajaran ruang kelas. Sebagaimana 

namanya, Talking Stick merupakan metode pembelajaran kelompok dengan 

bantuan tongkat. Kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib 

menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. 

Kegiatan ini diulang terus-menerus sampai semua kelompok mendapat giliran 

untuk menjawab pertanyaan dari guru.  

Dalam penerapan metode talking stick, guru membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok 

dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, kecerdasan, persahabatan, atau 

minat yang berbeda. Metode ini cocok digunakan untuk semua kelas dan semua 

tingkatan umur. 

2.1.5.2 Langkah-langkah Model Talking Stick 

  Menurut Aqib (2014:26) langkah-langkah model talking stick : 

1. Guru menyiapkan tongkat. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 

materi. 

3. Setelah selesai, guru menyuruh siswa membuka materi/buku pelajaran dan 

mempelajarinya, kemudian siswa menutup bukunya. 

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 
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menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

5. Guru memberikan kesimpulan. 

6. Guru memberikan evaluasi. 

7. Guru menutup pembelajaran. 

 Menurut Suprijono (2012:109-110) mengungkapkan bahwa model talking 

stick diawali penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Peserta 

didik diberi kesempatan membaca, mempelajari materi tersebut. Guru 

memberikan waktu cukup untuk aktivitas ini. Selanjutnya meminta peserta didik 

menutup bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan. Tongkat 

diberikan kepada salah satu peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat 

tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan guru demikian seterusnya. Ketika 

tongkat bergilir dari peserta didik ke peserta didik lain, seyogyanya diiringi 

musik. Langkah akhir dari model ini adalah guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya. Guru 

memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan peserta didik, 

selanjutnya bersama-sama peserta didik merumuskan kesimpulan. 

 Menurut Huda (2013:225) sintak metode talking stick adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya + 20 cm. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 



74 

 

 

 

3. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 

4. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru 

mempersilakan siswa untuk menutup isi bacaan. 

5. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa, setelah 

itu guru memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

6. Guru memberikan kesimpulan 

7. Guru melakukan evaluasi. 

8. Guru menutup pembelajaran. 

2.1.5.3 Kelebihan Model Talking Stick 

 Menurut Huda (2013:225) metode talking stick bermanfaat karena ia 

menguji kesiapan siswa, melatih ketrampilan siswa mereka dalam membaca dan 

memahami materi pelajaran dengan cepat, dan mengajak mereka untuk terus siap 

dalam situasi apapun.  Pendapat lain dari Suprijono (2014:109) mengatakan 

bahwa pembelajaran metode talking stick mendorong peserta didik untuk berani 

mengemukakan pendapat. 

 Menurut Shoimin (2014:199) kelebihan talking stick adalah sebagai 

berikut : 

1. Menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. 

2. Menguji peserta didik memahami materi dengan cepat. 

3. Memacu agar peserta didik lebih giat belajar. 

4. Peserta didik berani mengemukakan pendapat. 
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2.1.5.4 Kelemahan Model Talking Stick 

Kelemahan dari model ini adalah membuat siswa terkejut dalam menjawab 

pertanyaan karena tongkat berhenti mendadak di tangan seorang siswa. Peneliti 

memiliki solusi dalam mengurangi kelemahan model talking stick ini yaitu dengan 

memberikan lagu atau musik dengan tema yang menarik agar siswa tidak terkejut 

dalam melakukan talking stick. 

2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran  

 Menurut Edgar Dale dalam Asyhar (2012: 49), mengklasifikasikan media 

menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak yang ditunjukkan 

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

berikut : 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale (Asyhar, 2012:49) 

 Sesuai dengan kerucut pengalaman Dale tersebut, semakin ke atas puncak 

kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Oleh karena itu, penggunaan 
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media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa 

yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. Penelitian ini 

dilaksanakan pada siswa kelas V sekolah dasar sehingga masih perlu penggunaan 

benda nyata (konkret) dalam kegiatan pembelajaran. 

 Menurut Rifai’ dan Anni (2011:196) mengatakan bahwa media 

pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai salah 

satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi 

pembelajaran. Media digunakan dalam kegiatan instruksional antara lain : 1. 

Media dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata 

menjadi dapat dilihat dengan jelas. 2. Dapat menyajikan benda yang jauh dari 

subyek belajar. 3. Menyajikan peristiwa kompleks, rumit, dan berlangsung cepat 

menjadi sistematik dan sederhana, sehingga mudah diikuti. Pendapat Aqib 

(2013:50) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses 

belajar pada siswa.  

 Menurut Arsyad (2011:4-5) media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Criticos (dalam 

Daryanto 2012:4-5) media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi. 
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 Karakteristik media dalam multimedia pembelajaran adalah memiliki lebih 

dari satu media yang konvergen yaitu menggabungkan audio dan visual, bersifat 

interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon 

pengguna, dan bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa  sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa 

bimbingan orang lain.  

Manfaat penggunaan multimedia secara umum adalah proses pembelajaran 

lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas 

belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat ditingkatkan, 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta sikap siswa dapat ditingkatkan. 

Selain itu manfaat khususnya yaitu memperbesar benda yang sangat kecil dan 

tidak tampak oleh mata, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, 

dan berlangsung cepat atau lambat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, 

dan meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.  

 Menurut Asyhar (2012:42) media pembelajaran tidak sekedar menjadi alat 

bantu pembelajaran, melainkan juga merupakan suatu strategi dalam 

pembelajaran. sebagai strategi, media pembelajaran memiliki banyak penggunaan 

dalam pembelajaran sebagaimana diuraikan di bawah ini:  

1. Memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas 

seperti buku, foto-foto dan narasumber sehingga peserta didik akan mengalami 

banyak pilihan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.  

2. Peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses 

pembelajaran yang sangat berguna bagi peserta didik dalam menghadapi 
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berbagai tugas dan tanggungjawab yang berbagai macam, baik dalam 

pendidikan, di masyarakat dan di lingkungan kerjanya. 

3. Memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada peserta 

didik.  

4. Menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi, atau dilihat oleh peserta 

didik, baik karena ukurannya yang terlalu besar maupun terlu kecil.  

5. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 

6. Menambah kemenarikan materi sehingga meningkatkan motivasi dan minat 

serta mengambil perhatian peserta didik untuk fokus mengikuti materi yang 

disajikan. 

7. Merangsang peserta didik untuk berfikir kritis, menggunakan kemampuan 

imajinasinya.  

2.1.6.2 Multimedia 

 Menurut Asyhar (2012:185) berbagai program aplikasi telah tersedia untuk 

mendukung pembuatan bahan ajar multimedia terutama bahan ajar multimedia 

interaktif seperti Microsoft Powerpoint, Macromedia Flash, Camtasia Recorder, 

Ulead, Pinnacle, Goldwave, dan lain-lain. Peneliti menggunakan multimedia 

berupa Powerpoint sebagai media pembelajaran. Dengan menggunakan media 

pembelajaran ini diharapkan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar 

siswa meningkat.  

Menurut Sanjaya (2014:224) multimedia dapat dibagi dua, yakni 

multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah multimedia 

yang bersifat sekuensial atau berurutan, setiap siswa atau pemakai multimedia ini 
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menggunakannya sesuai dengan urutan setahap demi tahap sesuai pengemasan 

materi yang ditentukan. Multimedia interaktif adalah multimedia yang tidak 

bersifat linier, namun siswa memiliki pilihan sesuai dengan menu yang 

ditawarkan. 

 Menurut Daryanto (2012:53) multimedia terbagi menjadi dua kategori 

yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu 

multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan berurutan, contohnya: tv dan 

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki  untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah pembelajaran interaktif dan aplikasi game.  

Salah satu aspek media yang diunggulkan mampu meningkatkan hasil 

belajar adalah bersifat multimedia, yaitu gabungan dari berbagai unsur media, 

seperti teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain. Media yang bersifat 

multimedia disini salah satunya adalah multimedia presentasi. Menurut Munadi 

(2013:150), multimedia presentasi adalah media yang digunakan untuk 

menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoretis dan digunakan dalam 

pembelajaran klasikal, baik untuk kelompok kecil maupun besar. Pemanfaatan 

multimedia dalam presentasi biasanya menggunakan perangkat lunak Powerpoint 

yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. 

 Menurut Daryanto (2012:157) Microsoft Powerpoint merupakan sebuah 

software yang dibuat dan dikembangkan oleh sebuah perusahaan Microsoft dan 
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merupakan salah satu program berbasis multimedia. Di dalam komputer, biasanya 

progam ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Program ini 

dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan 

oleh perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun perorangan, dengan berbagai 

fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. 

 Menurut Asyhar (2012:186) program Powerpoint salah satu software yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan 

menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaan, dan relatif murah karena 

tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data. 

 Menurut Munadi (2013:150) pemanfaaatan multimedia dalam presentasi 

ini biasanya menggunakan perangkat lunak yang paling tersohor, yakni 

Powerpoint yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. Pemanfaatan Powerpoint 

atau perangkat lain lainnya dalam presentasi menyebabkan kegiatan presentasi 

menjadi sangat mudah, dinamis dan sangat menarik. Dengan berbagai 

perkembangan pada perangkat lunak dan sejumlah perangkat keras penunjangnya 

telah menyebabkan terjadinya perubahan besar pada trend metode presentasi saat 

ini. 

Menurut Wina Sanjaya (2014:188-191) langkah-langkah pelaksanaan 

presentasi adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan  

Langkah persiapan adalah langkah sebelum pelaksanaan presentasi. 

Keberhasilan seseorang dalam melaksanaan presentasi akan ditentukan oleh 

langkah persiapan. Oleh karena itu langkah persiapan ini perlu dilakukan 
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dengan sungguh-sungguh. Beberapa hal yang harus dilakukan presenter pada 

langkah ini adalah : 

a. Kenali medan atau tempat presentasi berlangsung.  

Agar pelaksanaan presentasi berlangsung sukses dan lancar, presenter perlu 

mengenal terlebih dahulu suasana tempat presentasi, misalnya kelengkapan 

alat presentasi yang akan digunakan, berfungsi atau tidaknya alat tersebut, 

posisi penempatan alat, dan lain sebagainya. 

b. Kumpulkan informasi tentang audiens (peserta presentasi).  

Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang audiens perlu 

dilakukan oleh presenter. Misalnya tentang rata-rata usia audiens, 

kebiasaan/adat-istiadat serta latar belakang sosial ekonomi. Hal ini perlu 

dilakukan sebab pemahaman tentang audiens akan memudahkan presenter 

melakukan strategi presentasi,  misalnya dalam memilih kata-kata atau 

kalimat, memilih bahan-bahan ilustrasi, menyelipkan humor termasuk 

menentukan bagaimana seharusnya bertindak dan bersikap. 

2. Penyajian 

Beberapa petunjuk praktis agar penyajian atau presentasi menarik dan berhasil 

dengan baik di antaranya adalah : 

a. Pastikan semua yang hadir mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Oleh 

sebab itu, sebelum presentasi dimulai hendaknya presenter mengemukakan 

tujuan hendak yang dicapai 

b. Usahakan ruangan tetap terang sekalipun menggunakan alat presentasi yang 

diproyeksikan seperti LCD atau OHP. Salah satu kelebihan OHP dan LCD 
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seperti yang telah dikemukakan di muka adalah dapat digunakan dalam 

ruangan yang terang tanpa mengurangi kualitas gambar. 

c. Ketika presentasi berlangsung, jaga kontak pandang dengan audiens, agar 

dapat mengontrol perilaku audiens. Presenter tidak perlu membelakangi 

audiens dengan melihat layar, ketika sedang melakukan presentasi. 

Presenter cukup melihat transparansi yang ada di atas stage, atau melihat 

layar komputer. Apabila menggunakan papan tulis, tulislah dahulu pada 

papan tulis, baru setelah selesai presenter bicara. 

d. Apabila presenter menggunakan OHP sebagai alat presentasi, maka untuk 

menjaga, mengontrol, dan mengarahkan perhatian audiens terhadap 

materi/pesan yang dipresentasikan, maka sebaiknya OHP tidak terus 

menerus dihidupkan, sebab selain dapat mengganggu konsentrasi siswa, 

juga untuk menjaga agar lampu OHP tidak cepat putus. Selain itu digunakan 

teknik masking dan petunjuk untuk memusatkan perhatian audiens pada hal-

hal yang memerlukan penekanan. 

e. Setiap selesai menyajikan satu pokok permasalahan, pastikan audiens 

memahaminya dengan benar. Oleh sebab itu lakukanlah tanya jawab. 

f. Selipkan humor-humor yang ringan yang sesuai dengan latar belakang 

audiens. Jangan paksakan menyelipkan humor tidak sesuai dengan latar 

belakang audiens. 

3. Penutup 
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Penutup adalah langkah mengakhiri presentasi dengan maksud agar materi 

presentasi tidak mudah dilupakan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan 

dalam mengakhiri presentasi, yaitu : 

a. Pastikan audiens memahami materi yang kita presentasikan. Oleh sebab itu 

bisa dilakukan post test. 

b. Buatlah pokok-pokok materi yang telah kita sajikan misalnya dengan 

membuat peta konsep. 

 Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan 

sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan 

gambar serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas 

penggunaanya. Pada prinsipnya, program ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan 

pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud terdiri atas slide, teks, 

gambar dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar 

belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak atau 

dibuat dengan gerakan tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari 

program ini dapat kita atur sesuai keperluan, apakah akan berjalan sendiri sesuai 

timing yang kita inginkan, atau berjalan secara manual, yaitu dengan mengklik 

tombol mouse. Biasanya jika digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang 

mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dan tenaga pendidik maka 

kontrol operasinya menggunakan cara manual. 

2.1.6.3 Kelebihan Multimedia 

 Menurut Munadi (2013:150) pemanfaatan powerpoint atau perangkat lain 

lainnya dalam presentasi menyebabkan kegiatan presentasi menjadi sangat 
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mudah, dinamis dan sangat menarik. Dengan berbagai perkembangan pada 

perangkat lunak dan sejumlah perangkat keras penunjangnya telah menyebabkan 

terjadinya perubahan besar pada trend metode presentasi saat ini. 

 Ada beberapa kelebihan dari multimedia presentasi ini, yakni : 

a. Mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada secara fisik atau 

diistilahkan dengan imagery. Secara kognitif pembelajaran dengan 

menggunakan mental imagery akan meningkatkan retensi siswa dalam 

mengingat materi-materi pelajaran. 

b. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, 

video animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian yang 

terintegrasi. 

c. Memiliki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan 

modalitas belajarnya, terutama bagi mereka yang memiliki tipe visual, auditif 

kinestetik, atau yang lainnya. 

d. Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan 

mendengarkan secara mudah. Pertama, pada pengembangan materi 

pembelajaran ketrampilan membaca, program aplikasi presentasi dapat dibuat 

guru dengan cara memasukkan teks dalam slide pertama, kemudian 

memasukkan latihan dalam slide kedua dan umpan balik latihan ke dalam slide 

berikutnya. Untuk memperindah tampilan teks-teks bacaan juga bisa dilengkapi 

dengan berbagai gambar. Kedua, pada pengembangan materi pembelajaran 

keterampilan mendengarkan, guru dapat membuat bahan pembelajaran dengan 

video ataupun audio. Seperti halnya pada membaca materi pembelajaran, 
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latihan-latihan dan umpan balik dapat diberikan di slide-slide yang berbeda. 

Fasilitas hyperlink yang memungkinkan program dihubungkan dengan jaringan 

internet akan memperkaya penyediaan bahan pembelajaran. 

 Menurut Daryanto (2012:158) penggunaan program Microsoft Powerpoint 

memiliki kelebihan sebagai berikut : 

a. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

b. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan 

ajar yang tersaji. 

c. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

d. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang disajikan. 

e. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipaki secara berulang-ulang. 

f. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. (CD/Disket/Flashdisk) 

sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 

2.1.6.4 Kelemahan Multimedia 

Kelemahan dari multimedia adalah design yang buruk menyebabkan kebingungan 

dan kebosanan, pesan tidak tersampaikan dengan baik, dan tuntutan terhadap 

spesifikasi laptop yang memadai. Solusi dari peneliti untuk mengurangi 

kelemahan tersebut adalah design multimedia dibuat semenarik mungkin, tidak 

perlu design yang terlalu ramai, dan mencolok. Pesan atau materi yang akan 

disampaikan dibuat secara jelas dan singkat. 
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2.1.7 Penerapan Model Talking Stick Berbasis Multimedia 

  Setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih strategi 

pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu upaya untuk menghadapi problematika dalam 

pembelajaran, karena model pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. 

  Diantara berbagai model pembelajaran kooperatif adalah talking stick. 

Model ini diawali penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca, mempelajari materi tersebut. Guru 

memberikan waktu cukup untuk aktivitas ini. Selanjutnya meminta peserta didik 

menutup bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan. Tongkat 

diberikan kepada salah satu peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat 

tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan guru demikian seterusnya. Ketika 

tongkat bergilir dari peserta didik ke peserta didik lain, seyogyanya diiringi 

musik.  

  Peneliti memadukan model tersebut berbasis multimedia yaitu microsoft 

powerpoint, dimana media ini dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, 

baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun 

perorangan, dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai 

media komunikasi yang menarik. 

  Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dipercaya dapat 

memberikan solusi terhadap problematika pembelajaran yang ada di tingkat 

sekolah dasar karena model pembelajaran ini dapat memperhatikan minat belajar 
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siswa terhadap pembelajaran IPS, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang 

model pembelajaran talking stick berbasis multimedia dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa Kelas V SDN Tambakaji 05 Kota 

Semarang. 

  Guru bersama kolaborator menentukan langkah-langkah Model 

pembelajaran talking stick berbantuan berbasis multimedia sebagai berikut : 

a. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. 

b. Siswa mengamati materi pada slide powerpoint. 

c. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab dengan guru. 

d. Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran yang ada pada buku. 

e. Siswa berdiskusi secara kelompok membahas lembar kerja siswa. 

f. Siswa mendengarkan musik yang diputarkan guru. 

g. Siswa memberikan tongkat kepada siswa yang lain secara berputar. 

h. Apabila musik berhenti, siswa yang mendapatkan tongkat tersebut harus 

menjawab pertanyaan dari guru, demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

 Berdasarkan teori-teori belajar, teori ini yang mendasari model talking 

stick berbasis multimedia adalah teori belajar behavioristik karena dengan 

penggunaan model talking stick ini terjadi keaktifan siswa yang berupa mencari 

pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, 

mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Siswa juga 

mengkontruksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan, media peralatan, 

lingkungan dan fasilitas lainnya, dan siswa juga terbentuk sikap dan perilakunya. 
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Selain teori tersebut, model talking stick sejalan dengan teori belajar kognitif 

karena karakteristik utama model talking stick adalah peningkatan kemampuan 

melalui pendalaman dan penggalian materi. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang model talking 

stick berbasis multimedia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

memperkuat peneliti melakukan penelitian tindakan serupa. Adapun hasil 

penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Penelitian yang relevan dari jurnal internasional dalam 

http://ufdc.ufl.edu/UFE0042136/00001 dengan judul “Using Scratch For 

Learner-Constructed Multimedia: A Design-Based Research Inquiry Of 

Constructionism In Practice” oleh Jeffrey Thomas Boyer (2010). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa memiliki anak kelas 5 

multimedia desain menggunakan Scratch menghasilkan dampak campuran 

pada pembelajaran tergantung pada preferensi pelajar pembelajaran 

individual. Meskipun peningkatan pembelajaran konten yang tidak 

diidentifikasi berdasarkan bentuk tradisional penilaian dalam dua studi kasus 

yang disajika adalah untuk mengakui bahwa pendekatan ini dapat berfungsi 

sebagai alternatif bentuk formatif atau penilaian sumatif. 

b. Penelitian yang relevan dari jurnal internasional dalam yang berjudul 

“Powerpoint Presentation Technologi and the dinamycs of teaching” oleh 

Russel J Craig (2006). Artikel ini menyajikan sebuah analisis luas dari 

http://ufdc.ufl.edu/UFE0042136/00001
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penggunaan teknologi powerpoint di pendidikan. Tujuan dari artikel ini 

adalah untuk memberikan stimulus tentang sebuah perangkat lunak 

pendidikan teknologi. Powerpoint bukan hanya sarana untuk memfasilitasi 

apa yang pendidik slalu lakukan. Selain itu, untuk mengubah cara guru untuk 

terlibat atau berkomunikasi dengan siswa. 

c. Penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal nasional dalam 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=48494 dengan judul 

“Penerapan Model Talking Stick Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Pandanwangi 4 Kecamatan Blimbing Kota Malang” oleh 

Heppi Sasmoko (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model Talking Stick dapat meningkatkan pembelajran IPS, kompetensi dasar 

"menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia" SDN Pandanwangi 4 Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

Penerapan model berturut-turut dari siklus I dan II memperoleh nilai 90,3 dan 

93,4. Aktivitas belajar siswa kelas V dalam belajar IPS meningkat ketika 

diterapkan model Talking Stick aktivitas belajar siswa pada sikus I dan II 

memperoleh nilai rata-rata 64,8 dan 74,7. Hasil belajar siswa kelas V dalam 

belajar IPS meningkat setelah diterapkan model Talking Stick. Siswa yang 

mendapat Kriteria tuntas belajar berturut-turut pada siklus I pertemuan 1 

sampai siklus II pertemuan 2 sebanyak 15 siswa atau 68,1%, 16 siswa atau 

72,7%, 19 siswa atau 86,3% dan 21 siswa atau 95,5%.   

d. Penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal nasional 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=48854 dengan judul 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=48494
http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=48854
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“Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 2 Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten 

Trenggalek” oleh Winda Sustyanita Mutarto (2011). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan Model Talking Stick dapat meningkatkan 

pembelajaran IPA kelas IV SDN 2 Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten 

Trenggalek. Penerapan model pada siklus I dan II memperoleh nilai 89,59 

dan 95. Aktivitas belajar siswa meningkat ketika diterapkan Model Talking 

Stick, pada sikus I dan II diperoleh nilai rata-rata 73,72 dan 87,05. Siswa yang 

mendapat kriteria tuntas belajar meningkat dari siklus I ke siklus II setelah 

diterapkan Model Talking Stick, yaitu 57,69% menjadi 88,81%. Sedangkan 

rata-rata ketuntasan klasikal kelas siklus I dan II sebesar 73,08%. Skor 

tersebut telah mencapai skor ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh 

peneliti, yaitu 70%.  

e. Penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal nasional   

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784 

dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran Powerpoint Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Pesawat Sederhana Siswa Kelas VC 

SDN Ketabang I Surabaya” oleh Hery Asmadji (2013) bahwa tehnik analisis 

data yang dilakukan adalah untuk menganalisis hasil observasi terhadap 

aktivitas guru dan penilaian tugas siswa untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa. Pada kegiatan pembelajaran aktivitas guru mengalami 

peningkatan dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I aktivitas guru mencapai 

74% dan pada siklus II aktivitas guru mencapai 93%. Sedangkan hasil belajar 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784
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siswa pada siklus I mencapai 60% dan siklus II aktivitas siswa mencapai 

90%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan dengan 

penggunaan Media Pembelajaran Powerpoint dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VC SDN  Ketabang I Surabaya. 

 Dengan demikian beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan acuan oleh 

peneliti dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

Melalui Model Talking Stick Berbasis Multimedia pada Siswa Kelas V SDN 

Tambakaji 05 Kota Semarang”. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan refleksi awal yang dilakukan guru di SDN Tambakaji 05 

Kota Semarang ditemukan permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran IPS 

yaitu meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Permasalahan 

yang dihadapi dari faktor guru adalah pembelajaran masih berpusat pada guru 

(teacher centered) dan guru telah menggunakan model pembelajaran tetapi belum 

maksimal, padahal menurut Rusman (2012:80) terdapat 9 keterampilan dasar 

mengajar yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan membuka 

pelajaran, bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, dan menutup pelajaran, dalam hal ini guru tidak optimal dalam 

keterampilan mengadakan variasi. 
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Kendala dalam proses pembelajaran tersebut juga dihadapi oleh siswa. 

Permasalahan yang disebabkan faktor siswa seperti kurangnya minat dan motivasi 

siswa dalam pembelajaran IPS dan siswa kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga aktifitas siswa dalam pembelajaran kurang aktif, siswa 

cepat merasa bosan dan tidak minat mengikuti pembelajaran IPS. Akibatnya para 

siswa mendapatkan nilai dibawah KKM yang ditentukan yaitu 60. 

Hasil belajar IPS yang sangat rendah merupakan suatu permasalahan yang 

harus segera diatasi. Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dapat tercipta bila guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan materi IPS yang akan 

diajarkan serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. Siswa akan 

merasa tertarik mempelajari IPS, mencoba dan membuktikan sendiri, sehingga 

akan memperkuat kemampuan kognitifnya. Dengan demikian guru menerapkan 

model talking stick berbasis multimedia dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran; (2) siswa 

mengamati materi pada slide powerpoint, (3) siswa melakukan kegiatan tanya 

jawab dengan guru; (4) siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran yang 

ada pada buku; (5) siswa berdiskusi secara kelompok membahas lembar kerja 

siswa (6) siswa mendengarkan musik yang diputarkan guru; (7) siswa 

memberikan tongkat kepada siswa yang lain secara berputar; dan (8) siswa yang 

mendapatkan tongkat tersebut harus menjawab pertanyaan dari guru, demikian 

seterusnya sampai sebagian besar siswa menjawab. Kondisi akhir dalam 
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diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Adapun skema alur 

kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

Kondisi 

Awal 

Pelaksanaan 

1. Keterampilan guru kurang meliputi: pembelajaran masih 

berpusat pada guru, penggunaan media pembelajaran yang 

belum maksimal, dan penggunaan model pembelajaran yang 

belum optimal. 

2. Aktivitas siswa masih kurang meliputi: siswa kurang aktif dan 

kurang minat pada pembelajaran IPS. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS sebagian besar 

belum mencapai KKM (60). 

 

 

Model talking stick berbasis multimedia dengan langkah-

langkah : 

1. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Siswa mengamati materi pada slide powerpoint. 

3. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab dengan guru. 

4. Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran yang ada 

pada buku. 

5. Siswa berdiskusi secara kelompok membahas lembar kerja 

siswa. 

6. Siswa mendengarkan musik yang diputarkan guru. 

7. Siswa memberikan tongkat kepada siswa yang lain secara 

berputar. 

8. Siswa yang mendapatkan tongkat tersebut harus menjawab 

pertanyaan dari guru, demikian seterusnya sampai sebagian 

besar siswa menjawab. 1. Keterampilan guru meningkat dengan menggunakan model 

yang inovatif dan media pembelajaran yang kreatif. 

2. Aktivitas siswa meningkat, seperti siswa aktif dan tertarik 

dengan pembelajaran IPS. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS meningkat di 

atas KKM yaitu 60. 
 

Kondisi 

Akhir 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

 Berdasarkan analisis pada latar belakang didukung dengan kajian pustaka, 

kajian empiris dan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan penerapan model 

talking stick berbasis multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan penelitian terdiri dari empat tahapan yang lazim dilalui dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas, yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; 

(3) pengamatan; dan (4) refleksi. Model dan penjelasan untuk masing-masing 

tahap adalah sebagai berikut : 

 

Bagan 3.1 

Prosedur langkah-langkah PTK (Arikunto, 2010:16) 
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3.1.1 Perencanaan  

Menurut Arikunto (2010:75) tahap perencanaan menemukan faktor 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung.  

Dalam tahap perencanaan ini guru membuat perencanaan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi SK, KD, dan indikator terkait materi pembelajaran. 

2. Menyusun perangkat pembelajaran IPS yang terdiri dari silabus, RPP, dan 

media pembelajaran. 

3. Mempersiapkan sumber belajar yakni buku-buku pelajaran dan buku-buku 

lainnya yang relevan. 

4. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan yakni powerpoint. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan penilaian produk, serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis 

multimedia. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto, 2010:18). Pelaksanaan 

tindakan merupakan penerapan dari rancangan strategi maupun skenario 

pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pelaksanaan tindakan perbaikan 

merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, pada saat bersamaan kegiatan 
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pelaksanaan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta 

diikuti dengan kegiatan refleksi. 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari rancangan strategi 

maupun skenario pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pelaksanaan tindakan 

perbaikan merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, pada saat bersamaan 

kegiatan pelaksanaan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi 

serta diikuti dengan kegiatan refleksi. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam 3 siklus, masing-

masing siklus satu pertemuan. Siklus pertama akan membahas materi peristiwa 

menjelang kemerdekaan. Untuk siklus kedua akan membahas materi peristiwa 

perumusan teks proklamasi. Selanjutnya, siklus ketiga akan membahas materi 

tentang tokoh-tokoh kemerdekaan.  

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pra-kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

3.1.3 Observasi 

Menurut Arikunto (2010:127) observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai 

sasaran. Efek dari suatu intervensi (action) terus dimonitor secara reflektif. Pada 

langkah ini, peneliti menguraikan jenis-jenis data dan alat koneksi data 

(angket/wawancara observasi, dan lain-lain) tentang fenomena kelas yang dibuat 

siswa dan guru merupakan informasi yang berharga.  
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Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

dengan model talking stick berbasis multimedia. 

3.1.4 Refleksi 

Tahap terakhir dari PTK adalah refleksi. Menurut Arikunto (2010: 80) 

refleksi bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Guru mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada siklus pertama setelah itu merancang perbaikan 

untuk siklus kedua. Proses serupa dilakukan pada refleksi siklus kedua, apabila 

masih muncul permasalahan dan belum memenuhi indikator keberhasilan maka 

akan berlanjut pada siklus ketiga. Jika pada siklus ketiga pembelajaran sudah 

memenuhi indakator keberhasilan maka kegiatan penelitian dapat dihentikan. Jadi 

melalui refleksi akan ditentukan apakah penelitian berhenti atau dilanjutkan. 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

Siklus mempunyai 4 tahapan penelitian menurut Arikunto (2010:16) yaitu 

: (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Pengamatan (Observasi); (4) Refleksi. 

Guru merencanakan 3 siklus pada penelitian ini, secara rinci perencanaan siklus 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 
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a. Mengidentifikasi SK, KD, dan indikator terkait materi pembelajaran. 

b. Menyusun  perangkat pembelajaran IPS yang terdiri dari silabus, RPP, dan 

media pembelajaran. 

c. Mempersiapkan sumber belajar yakni buku-buku pelajaran dan buku-buku 

lainnya yang relevan. 

d. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan yakni powerpoint 

materi peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan penilaian produk, serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis 

multimedia. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan dalam siklus pertama meliputi pra-kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit. 

Standar Kompetensi : 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar :  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator : 

2.3.1 Menyebutkan  peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan.  
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2.3.2 Menjelaskan peritiwa Rengasdengklok yang terjadi menjelang proklamasi 

kemerdekaan. 

2.3.3 Mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Rengasdengklok. 

a. Pra-kegiatan (5 menit) 

a) Salam 

b) Doa 

c) Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Guru mengkondisikan kelas. 

b) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu : “Indonesia Pusaka” 

Indonesia tanah air beta 

Pusaka abadi nan jaya 

Indonesia sejak dulu kala 

Tetap dipuja puja bangsa 

Disana tempat lahir beta 

Dibuai dibesarkan bunda 

Tempat berlindung di hari tua 

Tempat akhir menutup mata 

c) Siswa diajak untuk bertanya jawab seputar lagu “Indonesia Pusaka” : “Dari 

lagu tersebut, apakah isi lagu tersebut? Siapa yang menciptakan lagu 

tersebut?” 

d) Siswa dimotivasi dengan diminta memperhatikan gambar slide powerpoint 

yang sudah disiapkan guru.   
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e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (80 menit) 

a) Siswa mengamati slide Powerpoint tentang peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi kemerdekaan yang ditayangkan guru. (Eksplorasi) 

(Mengamati) 

b) Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran pada buku pelajaran. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. (Elaborasi) 

d) Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. 

(Elaborasi) 

e) Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi musik. (Elaborasi) 

f) Siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. (Eksplorasi)(Mencoba) 

g) Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi peristiwa yang terjadi menjelang 

proklamasi. (Eksplorasi) (Menalar) 

h) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru mendapatkan reward. 

(Konfirmasi) (Menalar) 

i) Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

j) Siswa bermain kuis dengan guru. (Elaborasi) (Menalar) 
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k) Guru melanjutkan permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat 

sampai permainan selesai. (Elaborasi) 

l) Guru membagikan lembar kerja siswa berupa perintah membuat peta 

pikiran Peristiwa Rengasdengklok. (Elaborasi) 

m) Siswa secara berkelompok 4-5 orang berdiskusi mengerjakan lembar kerja 

siswa. (Elaborasi) (Mengasosiasi) 

n) Setelah selesai diskusi, siswa mempresentasikan hasil jawaban ke depan 

kelas. (Konfirmasi) (Mengkomunikasikan) 

o) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi)  

p) Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan. (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa remedial dan 

pengayaan. 

5. Guru memberikan salam dan menutup pelajaran. 

6. Guru mempersiapkan pembelajaran siklus II berdasarkan refleksi siklus I. 

3.2.1.3  Observasi 
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a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick berbasis multimedia. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick berbasis multimedia. 

c. Mencatat hal-hal penting selama pembelajaran. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama.  

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama.  

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk siklus kedua. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan indikator terkait materi pembelajaran. 

b. Menyusun  perangkat pembelajaran IPS yang terdiri dari silabus, RPP, dan 

media pembelajaran. 

c. Mempersiapkan sumber belajar yakni buku-buku pelajaran dan buku-buku 

lainnya yang relevan. 

d. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan yakni Powerpoint 

materi Perumusan Teks Proklamasi dan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan penilaian produk, serta 
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catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis 

multimedia. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan dalam siklus kedua meliputi pra-kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. 

Standar Kompetensi : 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar :  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator : 

2.3.4 Menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi 

2.3.5 Mengemukakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

2.3.6 Menemukan perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui 

a. Pra-kegiatan (5 menit) 

a) Salam 

b) Berdoa 

c) Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Guru mengkondisikan kelas. 

b) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu : “Hari Merdeka” 
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Hari Merdeka 

Tujuh belas agustus tahun empat lima 

Itulah hari kemerdekaan kita 

Hari merdeka nusa dan bangsa 

Hari lahirnya bangsa Indonesia 

Merdeka 

Sekali merdeka tetap merdeka 

Selama hayat masih di kandung badan 

Kita tetap setia tetap setia 

Mempertahankan Indonesia 

Kita tetap setia tetap setia 

Membela negara kita 

c) Siswa diajak untuk bertanya jawab seputar lagu “Hari Merdeka”: “Dari lagu 

tersebut, kapan terjadinya hari kemerdekaan Indonesia ? Siapa yang 

menciptakan lagu tersebut ?” . 

d) Siswa dimotivasi dengan diminta memperhatikan gambar slide powerpoint 

yang sudah disiapkan guru.   

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (80 menit) 

a) Siswa mengamati slide Powerpoint tentang materi perumusan teks 

proklamasi menjelang proklamasi yang ditayangkan guru. (Eksplorasi) 

(Mengamati) 
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b) Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran pada buku pelajaran. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. (Elaborasi) 

d) Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. 

(Elaborasi) 

e) Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi musik. (Elaborasi) 

f) Siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. (Eksplorasi) (Mencoba) 

g) Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi perumusan teks proklamasi menjelang 

proklamasi. (Eksplorasi) (Menalar) 

h) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru mendapatkan reward. 

(Konfirmasi) (Menalar) 

i) Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

j) Siswa bermain kuis dengan guru. (Elaborasi) (Menalar) 

k) Guru melanjutkan permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat 

sampai permainan selesai. (Elaborasi) 

l) Guru membagikan lembar kerja siswa berupa perintah membedakan teks 

proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui. (Elaborasi) 

m) Siswa secara berkelompok 4-5 orang berdiskusi mengerjakan lembar kerja 

siswa. (Elaborasi) (Mengasosiasi) 
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n) Setelah selesai diskusi, siswa mempresentasikan hasil jawaban ke depan 

kelas. (Konfirmasi) (Mengkomunikasikan) 

o) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi) 

p) Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan. (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

b. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa remedial dan 

pengayaan. 

e. Guru memberikan salam dan menutup pelajaran. 

f. Guru mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran siklus III berdasarkan 

refleksi siklus II. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick berbasis multimedia. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick berbasis multimedia. 

c. Mencatat hal-hal penting selama pembelajaran. 

3.2.2.4 Refleksi 
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a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua.  

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua.  

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk siklus ketiga. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan indikator terkait materi pembelajaran. 

b. Menyusun  perangkat pembelajaran IPS yang terdiri dari silabus, RPP, dan 

media pembelajaran. 

c. Mempersiapkan sumber belajar yakni buku-buku pelajaran dan buku-buku 

lainnya yang relevan. 

d. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan yakni Powerpoint 

materi tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dan sikap menghargai jasa-jasa tokoh proklamasi kemerdekaan. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan penilaian produk, serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis 

multimedia. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan dalam siklus ketiga meliputi pra-kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. 

Standar Kompetensi : 
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2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar :  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator : 

2.3.7 Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.8 Memilih cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan 

2.3.9 Membuat poster tentang proklamasi kemerdekaan                   

a. Pra-kegiatan (5 menit) 

a) Salam 

b) Berdoa 

c) Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Guru mengkondisikan kelas. 

b) Siswa diajak untuk menyanyikan lagu : “Indonesia Tetap Merdeka” 

Indonesia Tetap Merdeka 

Sorak-sorak bergembira 

bergembira semua 

Sudah bebas negeri kita 

Indonesia merdeka 

Indonesia merdeka 

Republik Indonesia 
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Itu lah hak milik kita 

untuk slama-lamanya 

c) Siswa diajak untuk bertanya jawab seputar lagu “Indonesia Tetap Merdeka”: 

“Dari lagu tersebut, apa isi lagu tersebut ? Siapa yang menciptakan lagu 

tersebut ?” 

d) Siswa dimotivasi dengan diminta memperhatikan gambar slide powerpoint 

yang sudah disiapkan guru.   

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (80 menit) 

a) Siswa mengamati slide Powerpoint tentang materi tokoh-tokoh yang 

berperan penting dalam proklamasi yang ditayangkan guru. (Eksplorasi) 

(Mengamati) 

b) Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran pada buku pelajaran. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. (Elaborasi) 

d) Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. 

(Elaborasi) 

e) Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi musik. (Elaborasi) 

f) Siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. (Eksplorasi)(Mencoba) 

g) Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam 

proklamasi. (Eksplorasi) (Menalar) 
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h) Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru mendapatkan reward. 

(Konfirmasi) (Menalar) 

i) Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

j) Siswa bermain kuis dengan guru. (Elaborasi) (Menalar) 

k) Guru melanjutkan permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat 

sampai permainan selesai. (Elaborasi) 

l) Guru membagikan lembar kerja siswa berupa perintah membuat poster 

kemerdekaan. (Elaborasi) 

m) Siswa secara berkelompok 4-5 orang berdiskusi mengerjakan lembar kerja 

siswa. (Elaborasi) (Mengasosiasi) 

n) Setelah selesai diskusi, siswa mempresentasikan hasil jawaban ke depan 

kelas. (Konfirmasi) (Mengkomunikasikan) 

o) Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi) 

p) Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan. (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

b. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 



112 

 

 

 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa remedial dan 

pengayaan. 

e. Guru memberikan salam dan menutup pelajaran. 

3.2.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick berbasis multimedia. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick berbasis multimedia. 

c. Mencatat hal-hal penting selama pembelajaran. 

3.2.3.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus ketiga.  

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga.  

c. Membuat kesimpulan apakah siklus dapat dilanjutkan atau tidak. 

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 

Tambakaji 05 sebanyak 41 siswa yang terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan.  

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Tambakaji 05 Kota 

Semarang terletak di Jalan Walisongo km 9 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

Jawa Tengah. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model pembelajaran talking stick berbasis multimedia. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran talking stick berbasis multimedia. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran talking stick berbasis multimedia. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

3.6.1 Sumber Data  

3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru pada 

siklus pertama sampai siklus ketiga selama pembelajaran IPS melalui model 

talking stick  berbasis multimedia. 

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa dalam penelitian ini diperoleh dari lembar observasi 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang 

sebanyak 41 siswa yang terdiri 22 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan yang 

mengikuti pelajaran IPS melalui model talking stick  berbasis multimedia.  

3.6.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari daftar nama siswa, data awal/ daftar 

nilai sebelum dilaksanakan penelitian model talking stick berbasis multimedia 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 
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3.6.1.4 Catatan Lapangan 

 Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari semua catatan 

selama proses pembelajaran yang berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru 

dan hasil belajar siswa. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

 Menurut Herrhyanto (2007:1.3) data kuantitatif merupakan data yang 

berbentuk bilangan atau angka. Menurut Arikunto (2010:131) data kuantitatif 

adalah data nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara deskriptif. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan berupa data hasil evaluasi belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis multimedia. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

 Menurut Arikunto (2010:131) data kualitatif adalah data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa 

tentang tingkat pemahaman terhadap suatu  mata pelajaran (kognitif), pandangan 

atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa 

mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi 

belajar dan sejenisnya. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.3.1 Teknik Non Tes 

3.6.3.1.1  Observasi 

   Menurut Arikunto (2010:127), observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengumpulan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai 
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sasaran. Menurut Suprijono (2012:139) Observasi atau pengamatan adalah teknik 

penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indra secara langsung. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang akan diamati. Metode observasi ini digunakan untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS 

menggunakan model talking stick berbasis multimedia. Sasaran observasi ini 

adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi yang bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran IPS. 

3.6.3.1.2  Catatan Lapangan 

  Menurut Hopskins (2011:181) catatan lapangan adalah salah satu 

melaporkan hasil observasi, refleksi, da hal-hal yang reaksi terhadap masalah-

masalah kelas. Catatan lapangan dalam penelitian ni berupa lembar catatan untuk 

mencatat hal-hal yang ditemukan peneliti selama proses pembelajaran. 

 Menurut Masnur (2009:60) menjelaskan catatan lapangan adalah riwayat 

tertulis, diskriptif yang mencakup rujukan atau pendapat yang diarahkan pada 

persoalan yang dianggap menarik. Catatan lapangan berisi catatan guru selama 

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

 Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada 

saat observasi aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model talking stick  berbasis multimedia. 

3.6.3.1.3  Dokumentasi 
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  Nana Syaodih (2011: 221) menjelaskan metode dokumentasi merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.  

  Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS melalui model talking 

stick berbasis multimedia. 

3.6.3.2 Teknik Tes 

  Menurut Poerwanti, dkk (2008:1-5) yang dimaksud dengan tes adalah 

seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa yang ditujukan pada kemampuan dasar atau prestasi belajar. Tes diberikan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa. Tes ini dikerjakan siswa 

secara individu. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

 Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian pembelajaran IPS 

melalui model talking stick berbasis multimedia adalah : 

3.7.1 Data Kuantitatif  

a. Menentukan nilai berdasarkan skor teoretis yang dicapai siswa 

Menurut Poerwanti (2008:6-14 – 6-16) rumus untuk menghitung skor 

siswa dapat menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu dengan  

membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria patokan yang 
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telah ditetapkan guru. Metode ini dapat digunakan pada sistem skala -100. Skala -

100 berangkat dari presentase yang mengartikan skor prestasi sebagai proporsi 

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 

sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah menentukan skor berdasarkan 

proporsi PAP sebagai berikut: 

Skor =  x 100   (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan: 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah skor 

jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

  = skor teoretis 

b. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan  

Selain menentukan skor berdasarkan proporsi, langkah PAP selanjutnya 

adalah menentukkan batas minimal ketuntasan. Nilai ketuntasan merupakan nilai 

yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Aqib (2011: 41) kriteria tingkat 

keberhasilan belajar secara klasikal dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu ≥ 80% 

berarti sangat tinggi, 60-79% berarti tinggi, 40-59% berarti sedang, 20-39% 

berarti rendah dan < 20% berarti sangat rendah.  

Menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =  x 100% 

Keterangan: 

P = Presentasi siswa yang tuntas 
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Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

< 20% Sangat Rendah 

Aqib (2011:41) 

Dalam penelitian ini batas ketuntasan belajar klasikal dikelompokkan 

dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas berdasarkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) mata pelajaran IPS kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Individual Klasikal 
 

≥ 60 ≥ 80 Tuntas 

< 60         < 80 Tidak Tuntas 

(Sumber : KKM  mata pelajaran IPS di SDN Tambakaji 05 Kota Semarang) 

c. Menghitung nilai rata-rata kelas / mean dengan rumus:  

 =  

Keterangan: 

  = mean (rata-rata) 

  = jumlah semua nilai siswa 

 = jumlah banyak data   (Aqib, 2011: 40) 
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3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, karakter siswa, dan hasil produk siswa dalam pembelajaran IPS, dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Widoyoko (2014: 18) data kualitatif adalah 

data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, 

proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan 

atau berupa kata-kata. Penentuan kualitas data menuntut kemampuan menilai 

tentang bagaimana mutu sesuatu itu. 

Data dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan keterampilan guru, 

lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar pengamatan karakter siswa, dan 

lembar penilaian produk siswa. Untuk menentukan skor pada lembar pengamatan 

dapat digunakan cara sebagai berikut (Widoyoko, 2013:110-112): 

a. Menentukan skor tertinggi (t); 

b. Menentukan skor terendah (r) ; 

c. Menentukkan jumlah kelas menjadi 5 kategori (sangat baik, baik, cukup, tidak 

baik, sangat tidak baik); 

d. Menentukkan jarak interval 

 

Skor yang telah diperoleh kemudian dapat dibuat menjadi tabel rentang 

dan kategori data kualitatif, untuk mengetahui rentang dan kategorinya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:   
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Tabel 3.3 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa,  

Hasil Belajar Ranah Afektif dan Ranah Psikomotorik 

Skala penilaian Kategori penilaian 

(r +4(i) ≤ skor ≤ t Sangat baik 

(r+3(i) ≤ skor < (r+4(i)) Baik 

(r+2(i) ≤ skor < (r+3(i)) Cukup 

(r+i) ≤ skor <(r+2(i)) Tidak Baik 

r ≤ skor < (r+i) Sangat Tidak Baik 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai sebagai berikut: 

a. Pedoman Penilaian Keterampilan Guru  

Penilaian Keterampilan guru, jumlah indikator keterampilan guru adalah 9 

yang terdiri atas 4 deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) 

adalah 0 dan skor tertinggi (t) adalah 36. 

 

(r+i) = 0+7,2 = 7,2 

(r+2(i) = 0 + 2 (7,2) = 14,4 

(r+3(i) = 0 + 3 (7,2) = 21,6 

(r +4(i) = 0 + 4 (7,2) = 28,8 
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 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis multimedia 

sebagai berikut:  

Tabel 3.4 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

Skala penilaian Kategori penilaian 

28,8  ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik 

21,6  ≤ skor  < 28,8 Baik 

14,4  ≤ skor  < 21,6 Cukup 

 7,2  ≤ skor  < 14,4 Tidak Baik 

0  ≤ skor  < 7,2 Sangat Tidak Baik 

 

b. Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa 

 Penilaian aktivitas siswa, jumlah indikator aktivitas siswa adalah 7 yang 

terdiri atas 4 deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 

dan skor tertinggi (t) adalah 28. 

 

(r+i) = 0+5,6 = 5,6 

(r+2(i) = 0 + 2 (5,6) = 11,2 

(r+3(i) = 0 + 3 (5,6) = 16,8 

(r +4(i) = 0 + 4 (5,6) = 22,4 
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 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis multimedia sebagai 

berikut:  

Tabel 3.5 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 22,4 ≤ skor  ≤ 28 Sangat baik 

    16,8  ≤ skor  < 22,4 Baik 

    11,2  ≤ skor < 16,8 Cukup 

   5,6  ≤ skor < 11,2 Tidak Baik 

  0      ≤ skor  < 5,6 Sangat Tidak Baik 

 

c. Pedoman Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif 

Penilaian ranah afektif siswa (karakter siswa), jumlah indikator adalah 4 

yang terdiri atas 4 deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) 

adalah 0 dan skor tertinggi (t) adalah 16. 

 

(r+i) = 0 + 3,2 = 3,2 

(r+2(i) = 0 + 2 (3,2) = 6,4 

(r+3(i) = 0 + 3 (3,2) = 9,6  

(r +4(i) = 0 + 4 (3,2) = 12,8 
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 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori nilai hasil 

belajar ranah afektif dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick 

berbasis multimedia sebagai berikut:  

Tabel 3.6 

Kategori Tingkatan Nilai Hasil Belajar (Afektif) 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat Tidak Baik 

 

d. Penilaian Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Penilaian ranah psikomotorik siswa, jumlah indikator adalah 3 yang terdiri 

atas 4 deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 dan 

skor tertinggi (t) adalah 12. 

 

(r+i) = 0 + 2,4 = 2,4 

(r+2(i) = 0 + 2 (2,4) = 4,8 

(r+3(i) = 0 + 3 (2,4) = 7,2 

(r +4(i) = 0 + 4 (2,4) = 9,6 
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 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori nilai hasil 

belajar ranah psikomotorik dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick 

berbasis multimedia sebagai berikut:  

Tabel 3.7 

Kategori Tingkatan Nilai Hasil Belajar (Psikomotorik) 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Dengan model pembelajaran talking stick berbasis multimedia kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dapat 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS model talking stick berbasis multimedia dapat meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (21,6  ≤ skor  < 28,8). 

2. Aktivitas siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS dengan model talking stick berbasis multimedia dapat 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (16,8  ≤ skor  < 22,4). 
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3. Hasil belajar kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang dalam pembelajaran 

IPS model talking stick berbasis multimedia pada ranah kognitif mencapai 

ketuntasan belajar klasikal ≥ 80% dengan nilai KKM ≥ 60. Ranah afektif 

sekurang-kurangnya baik yaitu 9,6  ≤  skor < 12,8 dan ranah psikomotorik 

sekurang-kurangnya baik yaitu 7,2  ≤ skor < 9,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

203 

 

BAB V 

SIMPULAN & SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPS melalui 

model talking stick berbasis multimedia yang sudah dilaksanakan dalam 3 siklus 

di kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil penelitian pada keterampilan guru siklus I menunjukkan bahwa skor total 

yang diperoleh yaitu 23 dengan kategori penilaian baik. Pada siklus II 

menunjukkan bahwa skor total yang diperoleh yaitu 28 dengan kategori 

penilaian baik. Pada siklus III menunjukkan bahwa skor total yang diperoleh 

yaitu 34 dengan kategori penilaian sangat baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran model talking stick berbasis multimedia dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Hasil tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan 

keterampilan guru dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (21,6 ≤ skor < 

28,8). 

b. Hasil penelitian pada aktivitas siswa siklus I menunjukkan bahwa skor total 

rata-rata yang diperoleh yaitu 17,4 dengan kategori penilaian baik. Pada siklus 

II menunjukkan bahwa skor total rata-rata yang diperoleh yaitu 21,73 dengan 

kategori penilaian baik. Pada siklus III menunjukkan bahwa skor total rata-rata 

yang diperoleh yaitu 25,3 dengan kategori penilaian sangat baik. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran model talking stick berbasis multimedia dapat 
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meningkatkan aktivitas siswa. Hasil tersebut sudah memenuhi indikator 

keberhasilan aktivitas siswa dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (16,8 ≤ 

skor < 22,4). 

c. Hasil belajar pada siklus I menunjukkan rata-rata 66,70 dan ketuntasan klasikal 

60,97%. Pada siklus II diperoleh rata-rata 71,8 dan ketuntasan klasikal 75,6%. 

Pada siklus III diperoleh rata-rata 86,83 dan ketuntasan klasikal 87,8%. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPS melalui model talking stick berbasis 

multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil tersebut sudah 

memenuhi indikator keberhasilan hasil belajar dengan kriteria ketuntasan ≥ 

80% dengan nilai KKM ≥ 60. 

Dengan demikian hipotesis tindakan model talking stick berbasis 

multimedia terbukti kebenarannya yaitu dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa 

kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

5.2.1 Guru 

a. Guru perlu meningkatkan keterampilan dasar mengajar sehingga dapat 

membantu siswa untuk mencapai tingkat perkembangannya secara optimal. 
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b. Guru perlu menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif yang 

akan digunakan dalam pembelajaran IPS agar lebih mudah dipahami dan 

disenangi oleh peserta didik. 

c. Dalam penerapan model talking stick, guru diharapkan dapat mengkondisikan 

waktu dengan baik agar pembelajaran lebih efektif. 

d. Penerapan pembelajaran model talking stick berbasis multimedia dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa, 

sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pembelajaran 

IPS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

5.2.2 Siswa 

Siswa harus lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan model talking stick berbasis multimedia, sehingga hasil belajar yang 

diharapkan menjadi lebih baik . 

5.2.3 Sekolah  

 Dalam upaya mengembangkan pembelajaran yang efektif dan efisien, 

penggunaan model talking stick berbasis multimedia memang perlu diterapkan 

pada pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Tambakaji 05 Kota Semarang. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TALKING STICK 

BERBASIS MULTIMEDIA PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 05 

KOTA SEMARANG 

Langkah-langkah Model  

Talking Stick  Berbasis 

Multimedia 

Keterampilan Guru 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam pembelajaran 

Model  Talking Stick  

Berbasis Multimedia 

1. Guru mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menyiapkan tongkat. 

4. Guru menyampaikan materi 

pokok yang  akan 

dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

membaca dan mempelajari 

materi. 

5. Setelah selesai, guru 

menyuruh siswa membuka 

materi/buku pelajaran dan 

mempelajarinya, kemudian 

siswa menutup bukunya. 

6. Guru mengambil tongkat 

dan memberikan kepada 

siswa, setelah itu guru 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

3. Keterampilan 

bertanya 

4. Keterampilan 

mengelola kelas 

5. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

6. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

7. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

8. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

1. Guru membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Guru mengambil tongkat 

dan mengajukan pertanyaan 

(keterampilan bertanya) 

3. Guru menjelaskan materi 

pelajaran pada slide 

powerpoint (keterampilan 

menjelaskan) 

4. Guru membentuk kelompok 

secara heterogen 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

5. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang 

interaktif berbasis 

Multimedia (keterampilan 

mengadakan variasi) 

6. Guru membimbing siswa 

untuk menutup buku 

pelajaran (keterampilan 

Lampiran 1 
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memberikan pertanyaan 

dan siswa yang memegang 

tongkat tersebut harus 

menjawabnya, demikian 

seterusnya sampai sebagian 

besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab 

setiap pertanyaan dari guru. 

7. Guru memberikan 

kesimpulan. 

8. Guru memberikan evaluasi. 

9. Guru menutup pelajaran. 

kecil 

9. Keterampilan 

menutup pelajaran 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

7. Guru menciptakan 

lingkungan pembelajaran 

yang optimal (keterampilan 

mengelola kelas) 

8. Guru memberikan 

penghargaan/reward 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

9. Guru menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TALKING STICK BERBASIS 

MULTIMEDIA PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 05 KOTA 

SEMARANG 

Langkah-langkah 

Model  Talking Stick   

Berbasis Multimedia 

Aktivitas Siswa 

Indikator  Aktivitas 

Siswa dalam 

pembelajaran dengan 

Model Talking Stick  

Berbasis Multimedia 

1. Guru mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menyiapkan 

tongkat. 

4. Guru menyampaikan 

materi pokok yang  

akan dipelajari, 

kemudian 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk membaca 

dan mempelajari 

materi. 

5. Setelah selesai, guru 

menyuruh siswa 

1. Aktivitas visual 

(visual activities) 

2. Aktivitas lisan (oral 

activities) 

3. Aktivitas 

mendengarkan 

(listening activities) 

4. Aktivitas menulis 

(writing activities) 

5. Aktivitas 

menggambar 

(Drawing activities)  

6. Aktivitas motor 

(motor activities) 

7. Aktivitas mental 

(mental activities)  

8. Aktivitas emosional 

(emotion activities) 

1. Siswa  

mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

2. Siswa mengamati 

materi pada slide 

powerpoint (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

3. Siswa melakukan 

kegiatan tanya jawab 

Lampiran 2 
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membuka 

materi/buku pelajaran 

dan mempelajarinya, 

kemudian siswa 

menutup bukunya. 

6. Guru mengambil 

tongkat dan 

memberikan kepada 

siswa, setelah itu 

guru memberikan 

pertanyaan dan siswa 

yang memegang 

tongkat tersebut harus 

menjawabnya, 

demikian seterusnya 

sampai sebagian 

besar siswa mendapat 

bagian untuk 

menjawab setiap 

pertanyaan dari guru. 

7. Guru memberikan 

kesimpulan. 

8. Guru memberikan 

evaluasi. 

9. Guru menutup 

pelajaran. 

dengan guru (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

4. Siswa membaca dan 

mempelajari materi 

pelajaran yang ada 

pada buku (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

5. Siswa mendengarkan 

musik yang 

diputarkan guru (oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, motor 

activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

6. Siswa memberikan 

tongkat kepada siswa 

yang lain secara 

berputar (visual 

activities, oral 
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activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

7. Apabila musik 

berhenti, siswa yang 

mendapatkan tongkat 

tersebut harus 

menjawab pertanyaan 

dari guru, demikian 

seterusnya sampai 

sebagian besar siswa 

mendapat bagian 

untuk menjawab 

setiap pertanyaan dari 

guru (oral activities, 

listening activities, 

visual activities, 

mental activities, 

emosional activites). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No 

Variabel Indikator Sumber Data Alat/ 

Instrumen 

1.  Aktivitas 

Siswa dalam 

pembelajaran 

dengan 

Model 

Talking Stick 

Berbasis 

Multimedia 

1. Mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

2. Mengamati materi 

pada slide powerpoint 

(visual activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

3. Melakukan kegiatan 

tanya jawab dengan 

guru (visual activities, 

oral activities, 

listening activities, 

mental activities, 

emotional activities). 

4. Membaca dan 

mempelajari materi 

pelajaran yang ada 

Siswa 

 

1. Lembar 

pengamatan 

aktivitas 

siswa 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

Lampiran 3 
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pada buku (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, writing 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

5. Mendengarkan musik 

yang diputarkan guru 

(oral activities, 

listening activities, 

writing activities, 

motor activities, 

mental activities, 

emotional activities) 

6. Memberikan tongkat 

kepada siswa yang lain 

secara berputar (visual 

activities, oral 

activities, mental 

activities, emotional 

activities). 

7. Apabila musik 

berhenti, siswa yang 

mendapatkan tongkat 

tersebut harus 

menjawab pertanyaan 

dari guru, demikian 

seterusnya sampai 

sebagian besar siswa 
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mendapat bagian 

untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru 

(oral activities, 

listening activities, 

visual activities, 

mental activities, 

emosional activites). 

2. Keterampilan 

Guru dalam 

pembelajaran 

dengan 

Model 

Talking Stick 

Berbasis 

Multimedia 

1. Guru membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Guru mengambil 

tongkat dan 

mengajukan 

pertanyaan 

(keterampilan 

bertanya) 

3. Guru menjelaskan 

materi pelajaran pada 

slide powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan) 

4. Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

5. Guru menggunakan 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lembar 

pengamatan 

keterampilan 

guru 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentas

i 
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media pembelajaran 

yang interaktif 

berbasis Multimedia 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

6. Guru membimbing 

siswa untuk menutup 

buku pelajaran 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

7. Guru menciptakan 

lingkungan 

pembelajaran yang 

optimal (keterampilan 

mengelola kelas) 

8. Guru memberikan 

penghargaan/reward 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

9. Guru menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

3. Hasil Belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

dengan 

Model 

Talking Stick  

Ranah Kognitif : 

1. Menyebutkan  

peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi 

kemerdekaan. (C1) 

2. Menjelaskan peritiwa 

Hasil Belajar 

Siswa 

 

1. Lembar 

LKS/Evaluasi 

2. Lembar 

penilaian 

3. Lembar 

Penilaian 
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Berbasis 

Multimedia 

Rengasdengklok yang 

terjadi menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. (C2) 

3. Mengemukakan tokoh-

tokoh penting dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok. (C3) 

4. Menjelaskan peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi. (C2) 

5. Mengemukakan 

peristiwa detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan. (C3) 

6. Menemukan perbedaan 

teks proklamasi 

sebelum dan sesudah 

diperbarui. (C4) 

7. Menyebutkan tokoh-

tokoh yang berperan 

penting dalam 

proklamasi 

kemerdekaan. (C1) 

8. Memilih cara 

menghargai jasa tokoh-

tokoh kemerdekaan.  

(C5) 

9. Membuat poster 

tentang proklamasi 

Produk 
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kemerdekaan. (C6) 

 

Ranah Afektif : 

1. Percaya diri 

2. Tanggung jawab 

3. Bersikap Santun 

4. Disiplin 

 

Ranah Psikomotorik : 

1. Membuat produk 

berupa peta pikiran 

Peristiwa 

Rengasdengklok. 

2. Membuat produk 

berupa gambar salah 

satu tokoh proklamasi. 

3. Membuat produk 

berupa poster bertema 

“Proklamasi 

Kemerdekaan 

Indonesia” 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Hesty Ayu Desifrenti 

Kelas/ Semester : V/II 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 3 Maret 2015 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan. 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak. (Rusman, 2011:98) 

No Indikator Deskriptor 

 

Tampak  

(√) 

 

Skor 

 

1 Membuka 

pelajaran 

(Keterampilan 

Membuka 

Pelajaran) 

1. Memberikan apersepsi 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Menarik perhatian siswa dengan 

media pembelajaran 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

- 

√ 

√ 

 

√ 

3 

2 Mengambil 

tongkat dan 

mengajukan 

pertanyaan dan 

mengajukan 

pertanyaan 

1. Pertanyaan diungkapkan dengan 

jelas 

2. Fokus pada pertanyaan yang 

diinginkan. 

3. Pemindahan giliran dalam 

menjawab pertanyaan. 

√ 

 

- 

 

- 

 

2 

Lampiran 4 
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(Keterampilan 

Bertanya) 

4. Pemberian waktu berpikir. √ 

3 Menjelaskan 

materi 

pelajaran pada 

slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

Menjelaskan) 

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Penjelasan guru sesuai materi yang 

diajarkan 

3. Kebermaknaan 

4. Dinamis 

√ 

 

- 

 

√ 

√ 

3 

4 Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen 

(Keterampilan 

Membimbing 

Diskusi 

Kelompok 

Kecil) 

1. Memusatkan perhatian siswa 

2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 

3. Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

4. Menutup hasil diskusi 

- 

√ 

 

- 

 

√ 

2 

5 Menggunakan 

media 

pembelajaran 

yang interaktif 

berbasis 

Multimedia 

(Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi) 

1. Meningkatkan pemahaman siswa 

2. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

3. Menarik perhatian siswa 

4. Efektif 

- 

√ 

 

√ 

√ 

3 

6 Membimbing 

siswa untuk 

menutup buku 

pelajaran 

(Keterampilan 

Mengajar 

Kelompok 

Kecil & 

Perorangan) 

1. Memberikan bimbingan pada 

siswa 

2. Membimbing diskusi antar 

kelompok 

3. Mencari solusi apabila terjadi 

perbedaan pendapat antar siswa 

4. Memberikan kesempatan pada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

√ 

 

√ 

 

- 

 

√ 

3 

7 Menciptakan 

lingkungan 

pembelajaran 

yang optimal 

1. Menunjukkan sikap tanggap 

2. Menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan 

3. Memberikan perhatian 

√ 

√ 

 

- 

3 
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(Keterampilan 

Mengelola 

Kelas) 

4. Memberikan petunjuk yang jelas √ 

 

8 Memberikan 

penghargaan/r

eward 

(Keterampilan 

Memberi 

Penguatan) 

1. Memberikan penghargaan secara 

verbal (pujian) 

2. Memberikan penghargaan secara 

non verbal (reward) 

3. Penguatan kepada individu 

4. Penguatan kepada kelompok 

√ 

 

√ 

 

- 

- 

2 

9 Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

Menutup 

Pelajaran) 

1. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran  

2. Merangkum materi 

3. Evaluasi 

4. Memberikan tindak lanjut 

- 

 

- 

√ 

√ 

2 

  SKOR TOTAL 

KATEGORI PENILAIAN 

 23 

BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

Skala penilaian Kategori penilaian 

28,8  ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik 

21,6  ≤ skor  < 28,8 Baik 

14,4  ≤ skor  < 21,6 Cukup 

 7,2  ≤ skor  < 14,4 Tidak Baik 

0  ≤ skor  < 7,2 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 3 Maret 2015 

Kolaborator 

 

      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP 19800602 201406 2 005  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Hesty Ayu Desifrenti 

Kelas/ Semester : V/II 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 6 Maret 2015 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan. 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak. (Rusman, 2011:98) 

No Indikator Deskriptor 

 

Tampak  

(√) 

 

Skor 

 

1 Membuka 

pelajaran 

(Keterampilan 

Membuka 

Pelajaran) 

1. Memberikan apersepsi 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Menarik perhatian siswa dengan 

media pembelajaran 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

4 

2 Mengambil 

tongkat dan 

mengajukan 

pertanyaan dan 

mengajukan 

pertanyaan 

1. Pertanyaan diungkapkan dengan 

jelas 

2. Fokus pada pertanyaan yang 

diinginkan. 

3. Pemindahan giliran dalam 

menjawab pertanyaan. 

√ 

 

√ 

 

- 

 

3 

Lampiran 5 
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(Keterampilan 

Bertanya) 

4. Pemberian waktu berpikir. √ 

3 Menjelaskan 

materi 

pelajaran pada 

slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

Menjelaskan) 

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Penjelasan guru sesuai materi yang 

diajarkan 

3. Kebermaknaan 

4. Dinamis 

√ 

 

- 

 

√ 

√ 

3 

4 Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen 

(Keterampilan 

Membimbing 

Diskusi 

Kelompok 

Kecil) 

1. Memusatkan perhatian siswa 

2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 

3. Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

4. Menutup hasil diskusi 

√ 

√ 

 

- 

 

√ 

3 

5 Menggunakan 

media 

pembelajaran 

yang interaktif 

berbasis 

Multimedia 

(Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi) 

1. Meningkatkan pemahaman siswa 

2. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

3. Menarik perhatian siswa 

4. Efektif 

- 

√ 

 

√ 

√ 

3 

6 Membimbing 

siswa untuk 

menutup buku 

pelajaran 

(Keterampilan 

Mengajar 

Kelompok 

Kecil & 

Perorangan) 

1. Memberikan bimbingan pada 

siswa 

2. Membimbing diskusi antar 

kelompok 

3. Mencari solusi apabila terjadi 

perbedaan pendapat antar siswa 

4. Memberikan kesempatan pada 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

√ 

 

√ 

 

- 

 

√ 

3 

7 Menciptakan 

lingkungan 

pembelajaran 

yang optimal 

1. Menunjukkan sikap tanggap 

2. Menegur siswa yang tidak 

mematuhi aturan 

3. Memberikan perhatian 

√ 

√ 

 

√ 

3 
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(Keterampilan 

Mengelola 

Kelas) 

4. Memberikan petunjuk yang jelas - 

 

8 Memberikan 

penghargaan/r

eward 

(Keterampilan 

Memberi 

Penguatan) 

1. Memberikan penghargaan secara 

verbal (pujian) 

2. Memberikan penghargaan secara 

non verbal (reward) 

3. Penguatan kepada individu 

4. Penguatan kepada kelompok 

√ 

 

√ 

 

√ 

- 

3 

9 Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

Menutup 

Pelajaran) 

1. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran  

2. Merangkum materi 

3. Evaluasi 

4. Memberikan tindak lanjut 

√ 

 

- 

√ 

√ 

3 

  SKOR TOTAL 

KATEGORI PENILAIAN 

 28 

BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

Skala penilaian Kategori penilaian 

28,8  ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik 

21,6  ≤ skor  < 28,8 Baik 

14,4  ≤ skor  < 21,6 Cukup 

 7,2  ≤ skor  < 14,4 Tidak Baik 

0  ≤ skor  < 7,2 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 6 Maret 2015 

Kolaborator 

 

      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP 19800602 201406 2 005  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Nama Guru  : Hesty Ayu Desifrenti 

Kelas/ Semester : V/II 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 17 Maret 2015 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan. 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak. (Rusman, 2011:98) 

No Indikator Deskriptor 

 

Tampak  

(√) 

 

Skor 

 

1 Membuka 

pelajaran 

(Keterampilan 

Membuka 

Pelajaran) 

1. Memberikan apersepsi 

2. Menimbulkan motivasi siswa  

3. Menarik perhatian siswa dengan 

media pembelajaran 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

4 

2 Mengambil 

tongkat dan 

mengajukan 

pertanyaan dan 

mengajukan 

pertanyaan 

(Keterampilan 

1. Pertanyaan diungkapkan dengan jelas 

2. Fokus pada pertanyaan yang 

diinginkan. 

3. Pemindahan giliran dalam menjawab 

pertanyaan. 

4. Pemberian waktu berpikir. 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

Lampiran 6 
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Bertanya) 

3 Menjelaskan 

materi pelajaran 

pada slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

Menjelaskan) 

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Penjelasan guru sesuai materi yang 

diajarkan 

3. Kebermaknaan 

4. Dinamis 

√ 

 

- 

 

√ 

√ 

3 

4 Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen 

(Keterampilan 

Membimbing 

Diskusi 

Kelompok 

Kecil) 

1. Memusatkan perhatian siswa 

2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 

3. Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

4. Menutup hasil diskusi 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

5 Menggunakan 

media 

pembelajaran 

yang interaktif 

berbasis 

Multimedia 

(Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi) 

1. Meningkatkan pemahaman siswa 

2. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

3. Menarik perhatian siswa 

4. Efektif 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

4 

6 Membimbing 

siswa untuk 

menutup buku 

pelajaran 

(Keterampilan 

Mengajar 

Kelompok 

Kecil & 

Perorangan) 

1. Memberikan bimbingan pada siswa 

2. Membimbing diskusi antar kelompok 

3. Mencari solusi apabila terjadi 

perbedaan pendapat antar siswa 

4. Memberikan kesempatan pada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

4 

7 Menciptakan 

lingkungan 

pembelajaran 

yang optimal 

(Keterampilan 

Mengelola 

1. Menunjukkan sikap tanggap 

2. Menegur siswa yang tidak mematuhi 

aturan 

3. Memberikan perhatian 

4. Memberikan petunjuk yang jelas 

√ 

√ 

 

- 

√ 

 

3 
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Kelas) 

8 Memberikan 

penghargaan/re

ward 

(Keterampilan 

Memberi 

Penguatan) 

1. Memberikan penghargaan secara 

verbal (pujian) 

2. Memberikan penghargaan secara non 

verbal (reward) 

3. Penguatan kepada individu 

4. Penguatan kepada kelompok 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

4 

9 Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

Menutup 

Pelajaran) 

1. Membimbing siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran  

2. Merangkum materi 

3. Evaluasi 

4. Memberikan tindak lanjut 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

4 

  SKOR TOTAL 

KATEGORI PENILAIAN 

 34 

SANGAT 

BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

Skala penilaian Kategori penilaian 

28,8  ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik 

21,6  ≤ skor  < 28,8 Baik 

14,4  ≤ skor  < 21,6 Cukup 

 7,2  ≤ skor  < 14,4 Tidak Baik 

0  ≤ skor  < 7,2 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Kolaborator 

 

      Rika Sumaryuni, S.Pd 

      NIP 19800602 201406 2 005 
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PEDOMAN LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS... 

 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Guru   : Hesty Ayu Desifrenti 

Kelas/ Semester : V/II 

Hari/ Tanggal  : ... 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa 

b. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan. 

d. Berilah tanda check (√) pada kolom skor nilai yang sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak. (Rusman, 2011:98) 

No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 

 

Skor 

 

1 Siswa mempersiapkan 

diri untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru 

2. Bertanya bila belum mengerti 

3. Mengeluarkan alat tulis 

4. Tertib dan rapi di tempat 

duduk masing-masing 

  

2 Siswa mengamati 1. Memperhatikan tayangan   
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materi pada slide 

powerpoint 

slide powerpoint. 

2. Berkonsentrasi selama slide 

powerpoint ditayangkan 

3. Menjelaskan isi slide 

powerpoint 

4. Mencatat hasil pengamatan 

3 Siswa melakukan 

kegiatan tanya jawab 

dengan guru 

1. Mengangkat tangan sebelum 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan  

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Menjawab pertanyaan 

4. Mengeluarkan pendapat 

dengan sopan 

  

4 Siswa membaca dan 

mempelajari materi 

pelajaran yang ada 

pada buku 

1. Semangat dan tertib 

membaca materi pada buku 

2. Mencatat hal-hal yang 

penting 

3. Cermat dan teliti dalam 

mempelajari materi 

4. Tenang dalam mempelajari 

materi 

  

5 Siswa mendengarkan 

musik yang diputarkan 

guru 

1. Memperhatikan musik yang 

diputar guru 

2. Tertib dan rapi di tempat 

duduk masing-masing 

3. Gembira dalam bermain 

talking stick 

4. Mengajukan pertanyaan jika 

ada yang tidak mengerti 

  

6 Siswa memberikan 

tongkat kepada siswa 

1. Memperhatikan penjelasan   
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yang lain secara berputar guru 

2. Memperhatikan tongkat yang 

dibawa teman sebaya 

3. Tertib saat bermain talking 

stick 

4. Gembira dalam bermain 

talking stick 

7 Siswa yang 

mendapatkan tongkat 

tersebut harus 

menjawab pertanyaan 

dari guru. 

1. Menjawab pertanyaan 

2. Mengulang jawaban jika 

masih salah 

3. Tertib dalam menjawab 

4. Menutup buku pelajaran 

  

  SKOR TOTAL 

KATEGORI PENILAIAN 

  

 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 22,4 ≤ skor  ≤ 28 Sangat baik 

    16,8  ≤ skor  < 22,4 Baik 

    11,2  ≤ skor < 16,8 Cukup 

   5,6  ≤ skor < 11,2 Tidak Baik 

  0      ≤ skor  < 5,6 Sangat tidak Baik 

 

Semarang,      2015 

Observer 

 

Febriyanti Gita P. 

NIM 1401411546 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No 

 

Nama 

Siswa 

INDIKATOR  

Jml 

Skor 

 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

1 FM 1 2 3 1 3 4 3 17 B 

2 NR 3 1 2 3 1 4 3 17 B 

3 ASF 3 1 2 3 3 4 1 17 B 

4 AFI 3 1 2 3 4 4 3 20 B 

5 FFM 3 2 1 4 2 2 1 15 C 

6 LAP 1 3 2 4 4 2 4 20 B 

7 RPK 2 3 4 1 3 4 2 19 B 

8 ASN 1 2 3 4 4 4 1 19 B 

9 AAA 3 2 1 2 4 2 3 17 B 

10 ANE 2 3 3 1 3 1 2 15 C 

11 DO 2 3 3 3 1 3 1 16 C 

12 ESBL 3 1 2 4 2 2 2 16 C 

13 EAP 2 3 1 4 4 1 1 16 C 

14 FDA 2 3 1 2 3 2 3 16 C 

15 FHN 1 4 2 3 4 4 1 19 B 

16 FIF 2 1 3 4 3 2 2 17 B 

17 GS 1 3 2 2 1 1 1 11 TB 

18 INA 3 4 4 3 4 3 1 22 B 

19 IAB 2 1 3 2 4 2 3 17 B 

20 KDP 4 1 2 2 3 2 1 15 C 

21 LIS 2 4 4 1 2 3 1 17 B 

22 MAP 2 4 4 1 3 2 4 20 B 

23 MZR 3 4 2 4 1 3 2 19 B 

24 MFM 2 4 4 1 1 1 4 17 B 

25 MI 2 3 3 3 1 2 4 18 B 

26 NDA 2 4 4 4 1 3 4 22 B 

27 NQN 1 4 2 3 4 3 2 19 B 

28 NEP 4 4 2 3 2 1 2 18 B 

29 NCAY 3 2 4 2 2 2 1 16 C 

30 PMD 3 4 2 3 4 4 4 24 SB 

31 RAA 3 1 4 4 1 3 2 18 B 

32 RTS 2 3 4 1 3 1 3 17 B 

33 TAR 4 2 1 4 2 2 2 17 B 
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34 TSA 3 2 4 1 2 3 3 18 B 

35 TAR 2 3 1 2 2 1 2 13 C 

36 VPN 3 1 4 2 3 1 3 17 B 

37 YAT 3 2 3 1 2 4 2 17 B 

38 SDA 3 2 1 3 1 3 4 17 B 

39 NWM 3 1 3 2 2 2 4 17 B 

40 RA 2 3 1 3 1 3 2 15 C 

41 PW 1 2 3 2 2 3 2 15 C 

JUMLAH 

SKOR 

97 103 106 10

5 

102 103 96 712  

RATA-

RATA 

2,4 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 17,4 

KRITERIA BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 22,4 ≤ skor  ≤ 28 Sangat Baik 

    16,8  ≤ skor  < 22,4 Baik 

    11,2  ≤ skor < 16,8 Cukup 

   5,6  ≤ skor < 11,2 Tidak Baik 

  0      ≤ skor  < 5,6 Sangat Tidak Baik 

 

 

Semarang, 3 Maret 2015 

Observer 

 

Febriyanti Gita P. 

    NIM 1401411546 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

No 

 

Nama 

Siswa 

INDIKATOR  

Jml 

Skor 

 

Katego

ri 
1 2 3 4 5 6 7 

1 FM 2 4 2 3 2 2 3 18 B 

2 NR 4 4 3 2 4 4 2 23 SB 

3 ASF 4 4 2 3 2 2 4 21 B 

4 AFI 4 2 3 4 2 4 3 22 SB 

5 FFM 2 4 2 3 2 2 2 17 B 

6 LAP 3 4 3 2 4 4 4 24 SB 

7 RPK 3 4 2 3 4 2 3 21 B 

8 ASN 2 2 2 3 2 4 2 17 B 

9 AAA 2 4 3 2 3 2 3 19 B 

10 ANE 3 4 3 3 2 4 4 23 SB 

11 DO 2 4 3 3 2 2 3 19 B 

12 ESBL 4 2 2 2 3 4 2 19 B 

13 EAP 4 4 4 3 4 2 3 24 SB 

14 FDA 4 4 4 3 2 4 3 24 SB 

15 FHN 3 4 2 2 3 2 2 18 B 

16 FIF 2 4 2 3 3 4 3 21 SB 

17 GS 2 2 3 2 2 2 4 17 B 

18 INA 3 3 3 4 4 4 3 24 SB 

19 IAB 3 4 4 4 4 2 2 23 SB 

20 KDP 2 4 3 2 2 3 3 19 B 

21 LIS 2 3 4 4 3 3 4 23 SB 

22 MAP 4 4 2 4 2 4 3 23 SB 

23 MZR 3 3 2 2 3 4 3 20 B 

24 MFM 2 2 3 3 2 4 3 19 B 

25 MI 3 4 3 4 2 4 2 22 B 

26 NDA 4 3 3 4 2 4 4 24 SB 

27 NQN 3 3 4 3 2 2 4 21 B 

28 NEP 3 4 3 3 3 3 4 23 SB 

29 NCAY 3 2 4 3 4 2 3 21 B 

30 PMD 3 3 3 4 2 4 4 23 SB 

31 RAA 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

32 RTS 3 4 3 4 2 4 3 23 SB 

33 TAR 3 4 4 3 4 4 4 26 SB 
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34 TSA 3 3 3 4 2 3 4 22 B 

35 TAR 3 3 3 3 2 4 4 22 B 

36 VPN 4 3 3 3 2 4 4 23 SB 

37 YAT 3 3 3 3 4 4 4 24 SB 

38 SDA 3 3 4 3 3 4 4 24 SB 

39 NWM 3 3 4 4 4 3 4 25 SB 

40 RA 4 3 4 4 3 3 4 25 SB 

41 PW 3 3 4 4 3 3 4 24 SB 

JUMLAH 

SKOR 

124 137 124 128 113 132 135 891  

RATA-

RATA 

3 3,3 3 3,1 2,8 3,2 3,3 21,73 

KRITERIA BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 22,4 ≤ skor  ≤ 28 Sangat Baik 

    16,8  ≤ skor  < 22,4 Baik 

    11,2  ≤ skor < 16,8 Cukup 

   5,6  ≤ skor < 11,2 Tidak Baik 

  0      ≤ skor  < 5,6 Sangat Tidak Baik 

 

 

Semarang, 6 Maret 2015 

Observer 

 

Febriyanti Gita P. 

    NIM 1401411546 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

 

No 

 

Nama 

Siswa 

INDIKATOR  

Jml 

Skor 

 

Katego

ri 
1 2 3 4 5 6 7 

1 FM 3 3 2 4 3 3 3 21 B 

2 NR 4 3 3 4 4 4 4 26 SB 

3 ASF 3 3 4 4 3 4 4 25 SB 

4 AFI 4 4 4 3 4 4 2 25 SB 

5 FFM 3 4 2 2 3 4 4 22 B 

6 LAP 3 3 2 2 4 4 2 20 B 

7 RPK 3 3 3 3 2 3 4 21 B 

8 ASN 4 4 4 4 3 4 4 27 SB 

9 AAA 4 3 4 4 4 4 3 26 SB 

10 ANE 3 3 2 3 3 4 4 22 B 

11 DO 3 4 4 4 3 4 4 26 SB 

12 ESBL 3 3 4 3 2 4 4 23 SB 

13 EAP 4 3 3 4 4 3 3 24 SB 

14 FDA 4 4 4 4 4 4 4 28 SB 

15 FHN 3 3 4 2 4 4 3 23 SB 

16 FIF 4 4 4 3 4 4 4 27 SB 

17 GS 3 3 4 4 4 3 3 24 SB 

18 INA 3 3 4 3 4 4 4 25 SB 

19 IAB 4 4 4 4 4 4 3 27 SB 

20 KDP 3 4 4 4 4 4 4 27 SB 

21 LIS 3 4 4 4 4 4 3 26 SB 

22 MAP 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

23 MZR 4 4 2 4 4 4 3 25 SB 

24 MFM 4 4 4 4 4 4 4 28 SB 

25 MI 3 4 4 3 4 4 4 26 SB 

26 NDA 4 3 3 4 4 3 3 24 SB 

27 NQN 4 4 4 2 4 3 4 25 SB 

28 NEP 4 4 3 3 4 4 4 26 SB 

29 NCAY 4 4 4 4 3 4 3 26 SB 

30 PMD 3 3 4 4 3 4 4 25 SB 

31 RAA 4 4 3 3 4 3 4 25 SB 

32 RTS 4 4 4 4 3 4 4 27 SB 

33 TAR 4 4 4 3 4 4 3 26 SB 
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34 TSA 3 4 3 4 4 4 4 26 SB 

35 TAR 4 4 3 4 4 3 4 26 SB 

36 VPN 4 4 4 4 4 4 3 27 SB 

37 YAT 4 4 3 4 4 4 4 27 SB 

38 SDA 4 4 4 4 4 4 4 28 SB 

39 NWM 4 4 4 4 4 3 4 27 SB 

40 RA 4 4 3 4 4 4 4 27 SB 

41 PW 4 4 4 4 4 3 4 27 SB 

JUMLAH 

SKOR 

148 149 144 146 151 154 148 1040  

RATA-

RATA 

3,6 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 25,3 

KRITERIA SANGAT BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 22,4 ≤ skor  ≤ 28 Sangat Baik 

    16,8  ≤ skor  < 22,4 Baik 

    11,2  ≤ skor < 16,8 Cukup 

   5,6  ≤ skor < 11,2 Tidak Baik 

  0      ≤ skor  < 5,6 Sangat Tidak Baik 

 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Observer 

 

Febriyanti Gita P. 

    NIM 1401411546 
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PEDOMAN LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS ... 

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

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter siswa ! 

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

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No. Indikator 

(Kurinasih, 

2014:68-72) 

Deskriptor Tam

pak 

(√) 

Skor 

1. Percaya Diri 1. Berpendapat   

2. Membuat keputusan dengan cepat 

3. Berani presentasi di depan kelas 

4. Pantang menyerah 

2. Tanggung jawab 1. Melaksanakan tugas individu dengan 

baik 

  

 
2. Menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan 

3. Mengembalikan barang yang 

dipinjam 
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4. Menepati janji 

3. Santun 1. Menghormati orang yang lebih tua   

2. Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain 

3. Berbicara yang sopan 

4. Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 

4. Disiplin 1. Datang tepat waktu   

2. Patuh tata tertib 

3. Mengumpulkan tugas tepat waktu  

4. Mengikuti kaidah berbahasa yang 

baik & benar 

SKOR TOTAL  

KATEGORI PENILAIAN  

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat tidak Baik 

 

Semarang,   2015 

Observer 

 

 

 

 

............................... 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS I 

 

No 

 

Nama 

INDIKATOR  

Jumlah 

Skor 

 

Kategori  Percaya 

Diri 

Tanggung 

Jawab 

Santun Disiplin 

1 FM 1 3 1 4 9 C 

2 NR 2 4 3 1 10 B 

3 ASF 3 3 2 4 12 B 

4 AFI 2 1 3 4 10 B 

5 FFM 3 3 4 1 11 B 

6 LAP 1 4 2 3 10 B 

7 RPK 2 4 3 3 12 B 

8 ASN 3 3 2 3 11 B 

9 AAA 2 1 2 3 8 C 

10 ANE 3 3 4 3 13 SB 

11 DO 1 3 3 4 11 B 

12 ESBL 2 4 3 3 12 B 

13 EAP 4 1 3 1 9 C 

14 FDA 2 3 2 1 8 C 

15 FHN 4 3 4 3 14 SB 

16 FIF 4 3 3 4 14 SB 

17 GS 4 3 4 1 12 B 

18 INA 3 4 1 3 11 B 

19 IAB 2 3 3 3 11 B 

20 KDP 4 4 4 3 15 SB 

21 LIS 3 4 4 3 14 SB 

22 MAP 3 3 4 4 14 SB 

23 MZR 3 4 3 3 13 SB 

24 MFM 3 3 1 3 10 B 

25 MI 3 2 1 4 10 B 

26 NDA 3 4 4 2 13 SB 

27 NQN 4 2 4 4 14 SB 

28 NEP 3 4 3 4 14 SB 

29 NCAY 4 1 3 1 9 C 

30 PMD 3 3 4 2 12 B 

31 RAA 3 4 2 3 12 B 

32 RTS 3 2 4 3 12 B 
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33 TAR 3 4 3 2 12 B 

34 TSA 3 1 3 1 8 C 

35 TAR 4 3 4 4 15 SB 

36 VPN 4 4 4 3 15 SB 

37 YAT 3 2 4 3 12 B 

38 SDA 4 3 3 3 13 SB 

39 NWM 3 4 3 3 13 SB 

40 RA 3 2 3 3 11 B 

41 PW 3 3 3 2 11 B 

JUMLAH  120 118 123 115 476  

RATA-RATA 2,92 2,88 3 2,80 11,6  

KATEGORI BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Hasil Belajar Ranah Afektif 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat Baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 3 Maret 2015 

Observer 

 

 Lingga Yuli Pratiwi 

 NIM 1401411118 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS II 

 

No 

 

Nama 

INDIKATOR  

Jumlah 

Skor 

 

Kategori Percaya 

Diri 

Tanggung 

Jawab 

Santun Disiplin 

1 FM 2 4 2 4 12 B 

2 NR 3 4 3 4 14 SB 

3 ASF 3 4 4 3 14 SB 

4 AFI 3 2 3 2 10 B 

5 FFM 4 3 2 4 13 SB 

6 LAP 2 4 4 3 13 SB 

7 RPK 4 3 3 2 12 B 

8 ASN 4 2 3 3 12 B 

9 AAA 3 3 2 3 11 B 

10 ANE 2 4 4 3 13 SB 

11 DO 2 3 3 2 10 B 

12 ESBL 4 2 4 4 14 SB 

13 EAP 3 4 2 4 13 SB 

14 FDA 3 4 3 3 13 SB 

15 FHN 2 2 3 2 9 C 

16 FIF 3 3 2 3 11 B 

17 GS 4 3 3 4 14 SB 

18 INA 2 3 3 3 11 B 

19 IAB 4 2 3 3 12 B 

20 KDP 4 3 2 2 11 B 

21 LIS 3 4 4 3 14 SB 

22 MAP 2 3 4 4 13 SB 

23 MZR 3 4 2 3 12 B 

24 MFM 3 2 3 2 10 B 

25 MI 4 3 3 3 13 SB 

26 NDA 3 2 2 4 11 B 

27 NQN 3 2 3 4 12 B 

28 NEP 3 3 4 3 13 SB 

29 NCAY 3 4 4 2 13 SB 

30 PMD 3 4 3 4 14 SB 

31 RAA 4 2 3 3 12 B 

32 RTS 3 4 3 4 14 SB 
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33 TAR 3 4 4 4 15 SB 

34 TSA 4 4 4 3 15 SB 

35 TAR 3 4 4 3 14 SB 

36 VPN 3 2 3 3 11 B 

37 YAT 3 3 3 4 13 SB 

38 SDA 4 3 4 4 15 SB 

39 NWM 3 3 3 3 12 B 

40 RA 4 3 3 4 14 SB 

41 PW 3 3 4 3 13 SB 

JUMLAH  128 128 128 131 515  

RATA-RATA 3,1 3,1 3,1 3,2 12,5 

KATEGORI BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Hasil Belajar Ranah Afektif 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat Baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 6 Maret 2015 

Observer 

       

 Lingga Yuli Pratiwi 

 NIM 1401411118 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS III 

 

No 

 

Nama 

INDIKATOR  

Jumlah 

Skor 

 

Kategori Percaya 

Diri 

Tanggung 

Jawab 

Santun Disiplin 

1 FM 2 2 4 4 12 B 

2 NR 3 4 4 4 15 SB 

3 ASF 4 4 4 4 16 SB 

4 AFI 3 4 4 4 15 SB 

5 FFM 2 4 4 4 14 SB 

6 LAP 3 2 4 4 13 SB 

7 RPK 4 2 4 4 14 SB 

8 ASN 3 4 4 4 15 SB 

9 AAA 2 4 4 2 12 B 

10 ANE 3 4 4 4 15 SB 

11 DO 3 4 4 3 14 SB 

12 ESBL 4 3 4 4 15 SB 

13 EAP 2 4 2 4 12 B 

14 FDA 4 2 3 3 12 B 

15 FHN 3 3 4 2 12 B 

16 FIF 4 4 4 4 16 SB 

17 GS 2 4 2 4 12 B 

18 INA 4 3 4 3 14 SB 

19 IAB 4 4 4 2 14 SB 

20 KDP 3 4 3 4 14 SB 

21 LIS 4 3 4 4 15 SB 

22 MAP 4 4 4 2 14 SB 

23 MZR 4 2 4 3 13 SB 

24 MFM 4 3 4 4 15 SB 

25 MI 3 4 2 4 13 SB 

26 NDA 4 4 4 4 16 SB 

27 NQN 4 3 3 2 12 B 

28 NEP 4 2 4 3 13 SB 

29 NCAY 4 4 2 4 14 SB 

30 PMD 3 3 4 4 14 SB 

31 RAA 4 4 3 4 15 SB 

32 RTS 4 4 4 2 14 SB 
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33 TAR 3 3 4 3 13 SB 

34 TSA 4 4 3 4 15 SB 

35 TAR 4 4 4 4 16 SB 

36 VPN 4 4 4 4 16 SB 

37 YAT 4 3 4 3 14 SB 

38 SDA 4 3 3 4 14 SB 

39 NWM 4 4 4 4 16 SB 

40 RA 4 4 4 2 14 SB 

41 PW 4 3 3 3 13 SB 

JUMLAH  143 141 149 142 575  

RATA-RATA 3,5 3,4 3,6 3,5 14 

KATEGORI SANGAT BAIK 

 

Kategori Tingkatan Nilai Hasil Belajar Ranah Afektif 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat Baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat Tidak Baik 

 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Observer 

       

 Lingga Yuli Pratiwi 

 NIM 1401411118 
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PEDOMAN LEMBAR PENILAIAN PRODUK SISWA 

SIKLUS... 

Nama Kelompok : ... 

Nama SD  : SD Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : .... 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator produk dibawah ini. 

2. Berilah tanda check (√) pada pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No Tahap (Majid, 

2014 : 281) 

Deskripsi  Tampak  

(√) 

Skor 

1. Persiapan 

(persepsi dan 

kesiapan) 

1. Membawa alat dan bahan 

yang dibutuhkan. 

2. Menyiapkan alat dan bahan di 

atas meja kelompok. 

3. Memperhatikan petujuk guru 

sebelum membuat produk. 

4. Tertib sebelum memulai kerja. 

  

2.  Pembuatan 

produk 

1. Tertib mengerjakan produk. 

2. Mengerjakan dengan teman 

kelompok. 
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3. Mengerjakan dengan rapi. 

4. Tepat waktu. 

3.  Penilaian 

Produk 

1. Produk sesuai materi yang 

dipelajari. 

2. Produk bersih dari coretan 

3. Menghias produk dengan 

warna yang menarik. 

4. Produk dibuat dengan tulisan 

yang rapi. 

  

 Nilai Akhir   

        

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

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

Guru Kelas V 

 

 

 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PRODUK SISWA 

SIKLUS I 

 

No  

 

Nama  

Indikator  

Jumlah 

Skor 

 

Kategori 
Persiapan Pembuatan 

Produk 

Penilaian 

Produk 

1 FM 2 3 3 8 B 

2 NR 3 2 3 8 B 

3 ASF 3 3 2 8 B 

4 AFI 3 4 2 9 B 

5 FFM 3 3 2 8 B 

6 LAP 2 2 4 8 B 

7 RPK 3 2 2 7 C 

8 ASN 3 3 2 8 B 

9 AAA 4 2 3 9 B 

10 ANE 4 3 3 10 SB 

11 DO 2 3 2 7 C 

12 ESBL 3 2 3 8 B 

13 EAP 3 4 4 11 SB 

14 FDA 4 3 2 9 B 

15 FHN 2 2 4 8 B 

16 FIF 4 4 3 11 SB 

17 GS 3 3 2 8 B 

18 INA 3 2 4 9 B 

19 IAB 2 3 2 7 C 

20 KDP 3 4 3 10 SB 

21 LIS 3 2 3 8 B 

22 MAP 3 4 2 9 B 

23 MZR 2 3 3 8 B 

24 MFM 3 2 3 8 B 

25 MI 4 4 3 11 SB 

26 NDA 3 4 2 9 B 

27 NQN 4 2 3 9 B 

28 NEP 2 3 3 8 B 

29 NCAY 3 3 4 10 SB 

30 PMD 3 2 4 9 B 

31 RAA 4 4 3 11 SB 

Lampiran 16 
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32 RTS 2 4 3 9 B 

33 TAR 3 2 4 9 B 

34 TSA 4 4 3 11 SB 

35 TAR 2 3 4 9 B 

36 VPN 4 2 3 9 B 

37 YAT 3 4 3 10 SB 

38 SDA 4 2 3 9 B 

39 NWM 3 3 3 9 B 

40 RA 3 2 4 9 B 

41 PW 2 3 4 9 B 

JUMLAH 

SKOR 

123 119 122 364  

RATA-RATA 3 2,9 2,9 8,8 

KATEGORI BAIK 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat Baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 3 Maret 2015 

Guru Kelas V 

 
Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PRODUK SISWA 

SIKLUS II 

 

No  

 

Nama  

Indikator  

Jumlah 

Skor 

 

Kategori 
Persiapan Pembuatan 

Produk 

Penilaian 

Produk 

1 FM 2 4 4 10 SB 

2 NR 3 3 3 9 B 

3 ASF 3 3 2 8 B 

4 AFI 3 4 4 11 SB 

5 FFM 3 3 3 9 B 

6 LAP 3 2 4 9 B 

7 RPK 3 2 2 7 C 

8 ASN 4 3 4 11 SB 

9 AAA 3 4 4 11 SB 

10 ANE 4 3 3 10 SB 

11 DO 2 3 3 8 B 

12 ESBL 4 4 2 10 SB 

13 EAP 3 3 4 10 SB 

14 FDA 4 3 3 10 SB 

15 FHN 2 3 3 8 B 

16 FIF 3 3 2 8 B 

17 GS 4 3 4 11 SB 

18 INA 2 3 3 8 B 

19 IAB 3 2 2 7 C 

20 KDP 2 3 4 9 B 

21 LIS 4 3 3 10 SB 

22 MAP 2 4 4 10 SB 

23 MZR 2 2 3 7 C 

24 MFM 4 3 3 10 SB 

25 MI 2 3 3 8 B 

26 NDA 3 3 4 10 SB 

27 NQN 3 2 4 9 B 

28 NEP 2 4 4 10 SB 

29 NCAY 2 3 4 9 B 

30 PMD 4 3 4 11 SB 

31 RAA 3 3 3 9 B 
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32 RTS 2 4 3 9 B 

33 TAR 3 3 4 10 SB 

34 TSA 2 4 3 9 B 

35 TAR 3 3 4 10 SB 

36 VPN 2 3 3 8 B 

37 YAT 2 4 3 9 B 

38 SDA 4 3 3 10 SB 

39 NWM 2 4 3 9 B 

40 RA 4 4 3 11 SB 

41 PW 3 3 3 9 B 

JUMLAH 

SKOR 

118 129 134 381  

RATA-RATA 2,9 3,1 3,3 9,3 

KATEGORI BAIK 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat Baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 6 Maret 2015 

Guru Kelas V 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PRODUK SISWA 

SIKLUS III 

 

No  

 

Nama  

Indikator  

Jumlah 

Skor 

 

Kategori 
Persiapan Pembuatan 

Produk 

Penilaian 

Produk 

1 FM 3 4 3 10 SB 

2 NR 3 3 4 10 SB 

3 ASF 4 4 4 12 SB 

4 AFI 4 4 3 11 SB 

5 FFM 4 4 4 12 SB 

6 LAP 3 3 4 10 SB 

7 RPK 4 4 4 12 SB 

8 ASN 4 4 3 11 SB 

9 AAA 3 4 4 11 SB 

10 ANE 4 3 4 11 SB 

11 DO 3 4 3 10 SB 

12 ESBL 3 4 4 11 SB 

13 EAP 3 3 4 10 SB 

14 FDA 4 3 4 11 SB 

15 FHN 4 4 3 11 SB 

16 FIF 4 4 3 11 SB 

17 GS 4 4 4 12 SB 

18 INA 3 3 4 10 SB 

19 IAB 4 4 4 12 SB 

20 KDP 4 4 3 11 SB 

21 LIS 4 3 4 11 SB 

22 MAP 3 4 3 10 SB 

23 MZR 4 4 4 12 SB 

24 MFM 4 3 4 11 SB 

25 MI 4 4 3 11 SB 

26 NDA 4 4 4 12 SB 

27 NQN 4 3 4 11 SB 

28 NEP 4 4 3 11 SB 

29 NCAY 4 4 4 12 SB 

30 PMD 4 4 4 12 SB 

31 RAA 3 3 4 10 SB 
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32 RTS 4 4 3 11 SB 

33 TAR 3 4 4 11 SB 

34 TSA 3 4 4 11 SB 

35 TAR 4 4 4 12 SB 

36 VPN 4 4 4 12 SB 

37 YAT 3 4 4 11 SB 

38 SDA 4 3 4 11 SB 

39 NWM 4 4 4 12 SB 

40 RA 3 4 4 11 SB 

41 PW 3 4 4 11 SB 

JUMLAH 

SKOR 

149 153 154 456  

RATA-RATA 3,6 3,7 3,7 11 

KATEGORI SANGAT BAIK 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat Baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Guru Kelas V 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SD Tambakaji  05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas / Semester : V/II 

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

Standar Kompetensi  :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian 

Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

2.3Mengharg

ai jasa 

dan 

peranan 

tokoh 

dalam 

memprok

lamasi-

kan 

kemerdek

aan 

1. Perte-

muan di 

Dalat 

2. Peristi-

wa 

Rengas-

dengklo

k 

 

1. Menyebutkan  

peristiwa yang 

terjadi 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

2. Menjelaskan 

peritiwa 

Rengasdengklok 

yang terjadi 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

1. Siswa mengamati slide 

Powerpoint tentang 

peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi 

kemerdekaan yang 

ditayangkan guru. 

2. Siswa membaca dan 

mempelajari materi 

pelajaran pada buku 

pelajaran.  

3. Siswa bernyanyi sambil 

bertepuk tangan 

bersama.  

3 x 35 

menit 

Tes 

 

 

 

Obyektif 

Uraian 

 

 

Penilaian 

Sikap 

 

Penilaian 

Produk 

1. Standar Isi 2006 

2. Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

karangan Endang 

Susilaningsih dan Linda 

S. Limbong untuk SD/ 

MI kelas V.hal 179-181 

3. Aqib, Zainal. 2013. 

Model-model, Media 

dan Strategi 

Pembelajaran 

Kontekstual (Inovatif).  

Bandung : Yrama Widya 
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3. Mengemukakan 

tokoh-tokoh 

penting dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok 

 

4. Siswa yang memegang 

tongkat saat nyanyian 

dihentikan harus 

menjawab pertanyaan 

guru seputar materi 

peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi.  

5. Siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan 

guru mendapatkan 

reward.  

6. Siswa lain yang tidak 

menjawab pertanyaan 

harus memperhatikan 

dan memikirkan 

pertanyaan yang 

diajukan guru. Demikian 

seterusnya. 

7. Siswa bermain kuis 

dengan guru.  

8. Siswa secara 

berkelompok 4-5 orang 

berdiskusi mengerjakan 

lembar kerja siswa.  

9. Setelah selesai diskusi, 

siswa mempresentasikan 

hasil jawaban ke depan 

kelas. 

4. Sanjaya, Wina. 2014. 

Media Komunikasi 

Pembelajaran. Jakarta : 

Kencana Prenadamedia 

Group 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

 

Sekolah : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : V/ II 

Waktu :  3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

III. Indikator 

1. Menyebutkan  peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi 

kemerdekaan.  

2. Menjelaskan peritiwa Rengasdengklok yang terjadi menjelang 

proklamasi kemerdekaan. 

3. Mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Rengasdengklok. 

                                                         

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada slide powerpoint tentang peristiwa yang 

terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa dapat menyebutkan 

peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan dengan tepat. 

2. Melalui kerja kelompok tentang peristiwa yang terjadi menjelang 

proklamasi kemerdekaan, siswa dapat menjelaskan peritiwa 

Lampiran 20 
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Rengasdengklok yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan 

dengan benar. 

3. Melalui pengamatan pada slide powerpoint tentang peristiwa yang 

terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa dapat 

mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Rengasdengklok 

dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan : Percaya diri, Tanggung jawab, 

Santun, Disiplin 

 

V. Materi Ajar 

1. Pertemuan di Dalat 

2. Peristiwa Rengasdengklok 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

2. Model : Talking Stick 

 

VII. Langkah- langkah pembelajaran Siswa 

1. Pra-kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Siswa diajak untuk menyanyikan lagu : “Indonesia Pusaka” 

Indonesia tanah air beta 

Pusaka abadi nan jaya 

Indonesia sejak dulu kala 

Tetap dipuja puja bangsa 

Disana tempat lahir beta 

Dibuai dibesarkan bunda 
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Tempat berlindung di hari tua 

Tempat akhir menutup mata 

3. Siswa diajak untuk bertanya jawab seputar lagu “Indonesia Pusaka” 

: “Dari lagu tersebut, apakah isi lagu tersebut ? Siapa yang 

menciptakan lagu tersebut ?” . 

4. Siswa dimotivasi dengan diminta memperhatikan gambar slide 

powerpoint yang sudah disiapkan guru.   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati slide Powerpoint tentang peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi kemerdekaan yang ditayangkan guru. 

(Eksplorasi) (Mengamati) 

2. Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran pada buku 

pelajaran. (Eksplorasi) (Menalar) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. (Elaborasi) 

4. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat. (Elaborasi) 

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan 

kepada siswa lain, diiringi musik. (Elaborasi)  

6. Siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. (Eksplorasi) 

(Mencoba) 

7. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus 

menjawab pertanyaan guru seputar materi peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi. (Eksplorasi) (Menalar) 

8. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru mendapatkan reward. 

(Konfirmasi) (Menalar) 

9. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan 

dan memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian 

seterusnya. (Eksplorasi) (Menalar) 

10. Siswa bermain kuis dengan guru. (Elaborasi) (Menalar) 
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11. Guru melanjutkan permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat sampai permainan selesai. (Elaborasi) 

12. Guru membagikan lembar kerja siswa berupa perintah membuat 

peta pikiran Peristiwa Rengasdengklok. (Elaborasi) 

13. Siswa secara berkelompok 4-5 orang berdiskusi mengerjakan 

lembar kerja siswa. (Elaborasi) (Mengasosiasi) 

14. Setelah selesai diskusi, siswa mempresentasikan hasil jawaban ke 

depan kelas. (Konfirmasi)(Mengkomunikasikan) 

15. Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. (Konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. (Konfirmasi) 

4. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

yang telah berlangsung. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa remedial dan 

pengayaan. 

5. Guru melanjutkan pelaksanaan pembelajaran siklus II berdasarkan 

refleksi siklus I. 

 

VIII. Alat dan Sumber Bahan 

a. Alat Peraga : slide powerpoint, tongkat ajaib 

b. Sumber Bahan : 

 Aqib, Zainal. 2013. Model-model, Media dan Strategi 

Pembelajaran Kontekstual (Inovatif).  Bandung : Yrama Widya 

 Kurikulum 2013 
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 Sanjaya, Wina. 2014. Media Komunikasi Pembelajaran. Jakarta : 

Kencana Prenadamedia Group 

 Susilaningsih, Endang dan Limbong, S. Linda. 2008. Buku Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas 5. Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional.  

 Standar Isi SD/MI Kelas 5 dan KTSP 
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IX. Penilaian: 

1. Prosedur penilaian 

a. Penilaian awal  : - 

b. Penilaian proses : Lembar kerja siswa 

c. Penilaian hasil belajar : Soal Evaluasi 

2. Teknik penilaian 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda dan Uraian 

4. Alat 

Soal-soal tes  : Terlampir 

Kunci jawaban  : Terlampir 

 

                       Semarang, 3 Maret  2015 

Kolaborator     Guru Kelas V 

  

Rika Sumaryuni, S.Pd Hesty Ayu Desifrenti 

NIP 19800602 201406 2 005  NIM 1401411238 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

KD : 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator : 

1. Menyebutkan  peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan.  

2. Menjelaskan peritiwa Rengasdengklok yang terjadi menjelang proklamasi 

kemerdekaan. 

3. Mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Rengasdengklok. 

 

Peristiwa-Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Ada beberapa peristiwa sejarah menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945 yang patut kita ketahui. 

1. PERTEMUAN DI DALAT 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi 

undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal Terauchi adalah 

Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal 

Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan 

kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat 

menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama dijatuhkan di kota 

Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki 

pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyatakan menyerah tanpa 

syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

2. PERISTIWA RENGASDENGKLOK 

Berita kekalahan Jepang secara sembunyi-sembunyi didengar oleh tokoh 

pergerakan Nasional yaitu Sutan Syahrir. Pemuda-pemuda Indonesia berdiskusi 

untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia berada dalam 

kekosongan kekuasaan. Pemuda-pemuda itu adalah C. Saleh, Sukarni, Wikana 

dan Sutan Syahrir .  

Pada tanggal 15 Agustus 1945, tiga tokoh PPKI tiba di tanah air. Mereka 

disambut oleh golongan muda yang dipimpin Sultan Syahrir agar segera 
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memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, tokoh dan golongan tua 

seperti Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa 

Kusumasumantri berpendapat kemerdekaan Indonesia dicapai tanpa pertumpahan 

darah jika bekerja sama dengan Jepang. Sikap ini ditentang oleh golongan muda. 

Perbedaan pendapat mengakibatkan golongan muda menculik Sukarno dan Hatta 

ke luar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok, sebuah kota 

kawedanan di sebelah timur Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 

1945. Tujuan “penculikan” itu adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional itu 

dari pengaruh Jepang selain itu, para pemuda juga bermaksud memaksa mereka 

agar segera memproklamasi kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Jepang.  Setelah menjamin bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan, 

kedua tokoh tersebut di bawa ke Jakarta untuk menyusun persiapan pelaksanaan 

proklamasi. Malam harinya, Soekarno-Hatta mengumpulkan para anggota PPKI 

dan para pemimpin pemuda. Mereka diajak bermusyawarah untuk mewujudkan 

proklamasi kemerdekaan. Sebagai tempat musyawarah, Mr.Ahmad Subarjo 

memilih rumah Laksamana Muda Maeda, di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Ia 

adalah sahabatnya yang menjabat Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang. 

Sekarang rumah ini menjadi gedung Museum Proklamasi.  
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MEDIA 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Anggota : 

1. ............................ ( ) 

2. ............................ (   ) 

3. ............................ ( ) 

4. ............................ (   ) 

5. ............................ (   ) 

Petunjuk:  

1. Tulis nama dan nomer absen anggota kelompok pada tempat yang disediakan ! 

2. Bacalah tugas 1 dan tugas 2, kemudian jawablah tugas 1 dan tugas 2 pada 

tempat yang telah disediakan ! 

3. Tugas 3 membuat peta pikiran dengan tema Peristiwa Rengasdengklok. 

Langkah-langkah membuat peta pikiran adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan alat tulis seperti pensil, pulpen dan penggaris. 

b. Menulis judul utama peta pikiran di tengah lembar jawaban yang sudah 

disediakan. 

c. Dari judul utama tersebut, muncul judul turunan lain yang masih berkaitan 

dengan judul utama. 

d. Mencari hubungan antara setiap judul dan menandainya dengan garis, warna 

atau simbol. 

4. Diskusikan ketiga tugas tersebut dengan anggota kelompok ! 

5. Presentasikan di depan kelas! 
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Tugas 1 : Sebutkan peristiwa apa saja yang terjadi menjelang proklamasi 

kemerdekaan! 

1. .................................................. 

2. ................................................... 

Tugas 2  : Jelaskan peristiwa Rengasdengklok!  

No 

Hal – hal dalam Peristiwa 

Rengasdengklok 

Jawaban 

1. Penyebab terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok adalah 

 

2. Waktu terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok adalah 

 

 

3. Tujuan adanya penculikan Ir. Soekarno 

dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok 

adalah 

 

 

 

 

Tugas  3 

Buatlah peta pikiran tentang Peristiwa Rengasdengklok ! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Tugas 1 

1. Pertemuan di Dalat 

2. Peristiwa Rengasdengklok 

Tugas 2 

No 
Hal – hal dalam Peristiwa 

Rengasdengklok 
Jawaban 

1. Penyebab terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok adalah 

Perbedaan pendapat antara golongan 

muda dan golongan tua 

 

 

 

 

2. Waktu terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok adalah 

Tanggal 16 Agustus 1945 

 

3. Tujuan adanya penculikan Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta ke 

Rengasdengklok adalah 

Menjauhkan kedua pemimpin nasional 

dari pengaruh Jepang, selain itu para 

pemuda bermaksud memaksa mereka 

agar segera memproklamasikan 

kemerdekaan lepas dari segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Jepang. 
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Tugas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa 

Rengasdengklok 

Golongan 

Muda 

Golongan 

Tua 

Saleh 

Sukarni 

Sutan Syahrir 

Wikana 

Mohammad 

Hatta 

Ahmad Subarjo 

Dr. Buntaran 

Dr. Sanusi 
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KISI - KISI SOAL  

Satuan Sekolah : SD Tambakaji 05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPS  

Kelas    : V 

SK-KD Materi 
Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
Ra

na

h 

Nomor 

Soal 

Teknik 

penilaia

n 

Bentuk 

soal 

Standar 

Kompetens

i 

2. 

Menghar

gai 

peranan 

tokoh 

pejuang 

dan 

masyara

kat 

dalam 

mempers

iapkan 

dan 

mempert

ahankan 

kemerde

kaan 

Indonesi

a 

 

Kompetens

i Dasar  

2.3 Men

ghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

dalam 

mempro

klamasik

an 

kemerde

kaan. 

Peristiwa 

menjelang 

Proklamasi 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

1. Menyebutkan  

peristiwa yang 

terjadi 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

2. Menjelaskan 

peritiwa 

Rengasdeng-

klok yang 

terjadi 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

3. Mengemuka-

kan tokoh-

tokoh penting 

dalam peristiwa 

Rengasdeng-

klok 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

Pilihan 

Ganda:  

1,2,3,4 

Uraian : 1 

 

 

 

Pilihan 

Ganda: 5,9 

Uraian : 

3,4,5 

 

 

 

Pilihan 

Ganda: 6, 7, 

8, 10 

Uraian : 2 
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SOAL EVALUASI 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Dimana tempat pertemuan para pemimpin Indonesia dengan Jendral 

Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? 

a. Jakarta   c. Dalat 

b. Hiroshima   d. Surabaya 

2. Negara yang menjatuhkan bom atom di Jepang adalah..... 

a. Amerika Serikat  c. Italia 

b. Rusia   d. Inggris 

3. Kota yang hancur setelah di bom atom pada 6 Agustus 1945 adalah .... 

a. Nagasaki   c. Tokyo 

b. Hiroshima   d. Osaka 

4. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal ..... 

a. 6 Agustus 1945  c. 9 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945  d. 14 Agustus 1945 

5. Musyawarah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bertempat 

tinggal di rumah .... 

a. Laksamana Muda Maeda  c. Ir. Soekarno 

b. Drs. Moh. Hatta   d. Mr. Ahmad Subarjo 

6. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dan 

mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan 

adalah..... 

a. Chaerul Shaleh  c.Sutan Syahrir 

b. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

7. Berikut ini tokoh  yang termasuk dalam golongan tua adalah...... 

a. Moh. Hatta   c. Margono 

b. Wikana   d. Chairul Saleh 
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8. Berikut ini tokoh yang termasuk golongan muda, kecuali....... 

a. Margono   c. Chairul Saleh 

b. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

9. Soekarno- hatta diculik oleh golongan muda ke kota..... 

a. Jogja   c. Rengasdengklok 

b. Bogor   d. Cirebon 

10. Tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok ke Jakarta 

adalah..... 

a. Ahmad Soebardjo  c. Sutan Syahrir 

b. Wikana   d. Chaerul Shaleh 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

jelas dan tepat! 

1. Jelaskan kapan dan apa yang terjadi dalam  pertemuan di Dalat, Vietnam 

Selatan! 

2. Sebutkan tokoh peristiwa Rengasdengklok ? 

3. Sebutkan tanggal dan tempat terjadinya peristiwa rengasdengklok ! 

4. Apa penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok ? 

5. Sebutkan tujuan peristiwa Rengasdengklok ? 
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KUNCI  JAWABAN  

A. Pilihan ganda 

1. C   6. C 

2. A   7. A  

3. B   8. B 

4. D   9. C 

5. A   10.C 

 

B. Uraian  

1. Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno, dan Drs. Mohammad Hatta 

memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Dalam 

pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah 

memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 

2. Tokoh : C. Saleh, Wikana, Sukarni, Sultan Syahrir, Mohammad Hatta, 

Ahmad Subarjo, Ir. Soekarno. 

3. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di 

Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah timur Jakarta. 

4. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. 

5. Tujuan : Menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang 

selain itu, para pemuda juga bermaksud memaksa mereka agar segera 

memproklamasi kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Jepang. 
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TEKNIK PENSKORAN 

A. Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 1 x 10 = 10  

 

B. Uraian  

Bobot @ soal = 2 

Skor maks = 5 x 2 = 10 

Nilai =   x 100  
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SOAL PENGAYAAN  

Nama   : 

No Absen :  

1. Mengapa para pemuda menculik Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta serta 

membawa mereka ke Rengasdengklok ? 

2. Siapa saja tokoh-tokoh yang termasuk golongan muda ? 

3. Siapa saja tokoh-tokoh yang termasuk golongan tua ? 

4. Kapan jepang menyerah pada sekutu ? 

5. Mengapa golongan muda tidak menginginkan proklamasi dilakukan dalam 

rapat PPKI ? 

 

 

SOAL REMIDI 

Nama   : 

No Absen :  

1. Pada tanggal 12 Agustus 1945 Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno, dan 

Drs. Mohammad Hatta menemui .... 

2. Dua kota di Jepang yang dibom oleh Sekutu adalah ... dan ...  

3. Para pemuda menculik Sukarno-Hatta dan membawa kedua tokoh ke ...  

4. Wikana dan  Sutan Syahrir termasuk ...  

5. Tokoh dari golongan tua yang menjemput Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok 

adalah ...  
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KUNCI JAWABAN PENGAYAAN 

1. Agar segera memproklamasi kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang 

berkaitan dengan Jepang dan menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari 

pengaruh Jepang. 

2. Saleh, Sukarni, Wikana dan Sutan Syahrir .  

3. Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa 

Kusumasumantri 

4. Pada tanggal 14 Agustus 1945 

5. Karena golongan muda berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak 

dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Kemerdekaan tidak dapat digantungkan 

kepada orang lain dan negara lain.  

 

 

 

 

 

 KUNCI JAWABAN REMIDI 

1. Jenderal Terauchi 

2. Hiroshima dan Nagasaki 

3. Rengasdengklok 

4. Golongan Muda 

5. Saleh, Sukarni, Wikana dan Sutan Syahrir 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI TALKING STICK BERBASIS 

MULTIMEDIA 

SIKLUS I 

Nama siswa  : ............. 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter siswa ! 

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

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No. Indikator Deskriptor Tam

pak 

(√) 

Skor 

1. Menyatakan 

Kejujuran 

a. Mengemukakan apa adanya   

b. Berbicara secara terbuka 

c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya 

d. Mengakui kesalahan 

2. Berpegang pada 

tanggung jawab 

a. Melaksanakan kewajiban   

 
b. Menaati tata tertib 

c. Menjaga ketertiban 

d. Menjaga kebersihan lingkungan  

3. Menunjukkan a. Pantang menyerah   
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kepercayaan diri b. Berani menyatakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d. Berpenampilan tenang 

4. Menunjukkan 

kerja sama 

a. Mengeluarkan pendapat dalam 

diskusi 

  

b. Tidak membeda-bedakan teman 

untuk diajak berkomunikasi 

c. Menghargai pendapat teman satu 

kelompok. 

 

d. Mau menerima saran dari teman satu 

kelompok. 

SKOR TOTAL  

KATEGORI PENILAIAN  

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat tidak Baik 

 

 

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

Observer 

 

 

............................... 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI TALKING STICK BERBASIS MULTIMEDIA 

Siklus I 

Nama Kelompok :  

Nama SD  : SD Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  :  

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator produk dibawah ini. 

2. Berilah tanda check (√) pada pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No Tahap (Majid, 

2014 : 281) 

Deskripsi  Tampak  

(√) 

Skor 

1. Persiapan 

(persepsi dan 

kesiapan) 

1. Membawa alat dan bahan 

yang dibutuhkan. 

2. Menyiapkan alat dan bahan di 

atas meja kelompok. 

3. Memperhatikan petujuk guru 

sebelum membuat produk. 

4. Tertib sebelum memulai kerja. 
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2.  Pembuatan 

produk 

1. Tertib mengerjakan produk. 

2. Mengerjakan dengan teman 

kelompok. 

3. Mengerjakan dengan rapi. 

4. Tepat waktu. 

  

3.  Penilaian 

Produk 

1. Produk sesuai materi yang 

dipelajari. 

2. Produk bersih dari coretan 

3. Menghias produk dengan 

warna yang menarik. 

4. Produk dibuat dengan tulisan 

yang rapi. 

  

 Nilai Akhir   

        

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

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

Guru Kelas V 

 

 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD Tambakaji  05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas   : V 

Semester  : II (Dua) 

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

Standar Kompetensi  :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian 

Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh dalam 

memproklam

asi-kan 

kemerdekaan 

Peristi-

wa 

perumu-

san teks 

prokla-

masi 

dan 

detik-

detik 

prokla-

masi 

1. Menjelaska

n peristiwa 

perumusan 

teks 

proklamasi 

2. Mengemuk

akan 

peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaa

1. Siswa mengamati slide 

Powerpoint tentang 

peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi 

kemerdekaan yang 

ditayangkan guru. 

2. Siswa membaca dan 

mempelajari materi 

pelajaran pada buku 

pelajaran.  

3. Siswa bernyanyi sambil 

3 x 35 

menit 

Tes 

 

 

 

Obyektif 

Uraian 

 

 

Penilaian 

Sikap 

 

Penilaian 

Produk 

1. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar (BSNP). 

2.  Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

karangan Endang 

Susilaningsih dan Linda 

S. Limbong untuk SD/ 

MI kelas V.hal 182 

3. Aqib, Zainal. 2013. 

Model-model, Media 

Lampiran 21 
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 n 

3. Menemuka

n perbedaan 

teks 

proklamasi 

sebelum 

dan sesudah 

diperbarui 

bertepuk tangan bersama.  

4. Siswa yang memegang 

tongkat saat nyanyian 

dihentikan harus 

menjawab pertanyaan 

guru seputar materi 

perumusan teks 

proklamasi. 

5. Siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan 

guru mendapatkan 

reward.  

6. Siswa lain yang tidak 

menjawab pertanyaan 

harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan 

yang diajukan guru.  

7. Siswa bermain kuis 

dengan guru.  

8. Siswa secara 

berkelompok 4-5 orang 

berdiskusi mengerjakan 

LKS.  

9. Setelah selesai diskusi, 

siswa mempresentasikan 

hasil jawaban ke depan 

kelas. 

dan Strategi 

Pembelajaran 

Kontekstual (Inovatif).  

Bandung : Yrama 

Widya 

4. Sanjaya, Wina. 2014. 

Media Komunikasi 

Pembelajaran. Jakarta : 

Kencana Prenadamedia 

Group 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : V/ II 

Waktu  :  3 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

III. Indikator 

1. Menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi 

2. Mengemukakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

3. Menemukan perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah 

diperbarui 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada slide powerpoint tentang peristiwa 

perumusan teks proklamasi, siswa dapat menjelaskan peristiwa 

perumusan teks proklamasi dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan pada slide powerpoint tentang detik-detik 

proklamasi, siswa dapat mengemukakan peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan dengan runtut. 

Lampiran 22 
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3. Melalui kerja kelompok tentang teks proklamasi, siswa dapat 

menemukan perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui 

dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan : Percaya diri, Tanggung jawab, 

Santun, Disiplin 

 

V. Materi Ajar 

a. Peristiwa perumusan teks proklamasi  

b. Detik-detik proklamasi 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

Model : Talking Stick 

 

VII. Langkah- langkah pembelajaran Siswa 

a. Pra-kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Siswa diajak untuk menyanyikan lagu : “Hari Merdeka” 

Hari Merdeka 

Tujuh belas agustus tahun empat lima 

Itulah hari kemerdekaan kita 

Hari merdeka nusa dan bangsa 

Hari lahirnya bangsa Indonesia 

Merdeka 

Sekali merdeka tetap merdeka 

Selama hayat masih di kandung badan 

Kita tetap setia tetap setia 
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Mempertahankan Indonesia 

Kita tetap setia tetap setia 

Membela negara kita 

3. Siswa diajak untuk bertanya jawab seputar lagu “Hari Merdeka”: 

“Dari lagu tersebut, kapan terjadinya hari kemerdekaan Indonesia ? 

Siapa yang menciptakan lagu tersebut ?” . 

4. Siswa dimotivasi dengan diminta memperhatikan gambar slide 

powerpoint yang sudah disiapkan guru.   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (80 menit) 

1. Siswa mengamati slide Powerpoint tentang materi perumusan teks 

proklamasi menjelang proklamasi yang ditayangkan guru. 

(Eksplorasi)(Mengamati) 

2. Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran pada buku 

pelajaran. (Eksplorasi) (Menalar) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. (Elaborasi) 

4. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat. (Elaborasi) 

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan 

kepada siswa lain, diiringi musik. (Elaborasi) 

6. Siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. (Eksplorasi) 

(Mencoba) 

7. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus 

menjawab pertanyaan guru seputar materi perumusan teks 

proklamasi menjelang proklamasi. (Eksplorasi) (Menalar) 

8. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru mendapatkan reward. 

(Konfirmasi) (Menalar) 

9. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(Eksplorasi) (Menalar) 

10. Siswa bermain kuis dengan guru. (Elaborasi) (Menalar) 



287 

 

 

 

11. Guru melanjutkan permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat sampai permainan selesai. (Elaborasi) 

12. Guru membagikan lembar kerja siswa berupa perintah 

membedakan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui. 

(Elaborasi) 

13. Siswa secara berkelompok 4-5 orang berdiskusi mengerjakan 

lembar kerja siswa. (Elaborasi)(Mengasosiasi) 

14. Setelah selesai diskusi, siswa mempresentasikan hasil jawaban ke 

depan kelas. (Konfirmasi)(Mengkomunikasikan) 

15. Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. (Konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

yang telah berlangsung. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

4. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa remedial dan 

pengayaan. 

5. Guru melanjutkan pelaksanaan pembelajaran siklus III berdasarkan 

refleksi siklus II. 

 

VIII. Alat dan Sumber Bahan 

1. Alat Peraga  : slide powerpoint, tongkat ajaib 

2. Sumber Bahan : 

 Aqib, Zainal. 2013. Model-model, Media dan Strategi 

Pembelajaran Kontekstual (Inovatif).  Bandung : Yrama Widya 

 Kurikulum 2013 
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 Sanjaya, Wina. 2014. Media Komunikasi Pembelajaran. Jakarta : 

Kencana Prenadamedia Group 

 Susilaningsih, Endang dan Limbong, S. Linda. 2008. Buku Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas 5. Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional.  

 Standar Isi SD/MI Kelas 5 dan KTSP 



289 

 

 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

a. Penilaian awal  : - 

b. Penilaian proses  : Lembar kerja siswa 

c. Penilaian hasil belajar : Soal Evaluasi 

2. Teknik penilaian 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Pilihan Ganda dan Uraian 

4. Alat 

Soal-soal tes  : Terlampir 

Kunci jawaban  : Terlampir  

             Semarang, 6 Maret 2015 

Kolaborator     Guru Kelas V 

  

Rika Sumaryuni, S.Pd Hesty Ayu Desifrenti 

NIP 19800602 201406 2 005  NIM 1401411238 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

KD : 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator : 

1. Menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi 

2. Mengemukakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

3. Menemukan perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui 

 

1. Perumusan teks proklamasi 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 

Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan proklamasi 

kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah proklamasi dirumuskan. Para 

pemuka Indonesia yang hadir berkumpul dalam dua ruangan, ruang makan dan 

serambi depan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam ruang makan oleh 

Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Sukarno menulis rumusan proklamasi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-

tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks proklamasi 

selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi yang 

sudah diketik ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama 

bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal sebagai naskah Proklamasi yang 

autentik . 



291 

 

 

 

Timbul persoalan tentang cara mengumumkan proklamasi. Sukarni 

mengatakan bahwa rakyat di sekitar Jakarta telah diberitahu untuk datang 

berbondong-bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus. Di sana mereka 

akan mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno menolak cara tersebut. 

Akhirnya, disepakati proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Sukarno di 

Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00. Setelah itu, para tokoh bangsa yang 

hadir, keluar dari rumah Laksamana Maeda dan pulang ke rumah masing-masing. 

Sebelum semua pulang, Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada 

pers dan kantor berita, terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi 

dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung 

pulang ke rumah masing-masing. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. 

Setiap kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada 

masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. 

2. Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

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 
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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.” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.6 Didampingi Bung Hatta, Bung Karno memproklamasikan 

kemerdekaanIndonesia (kiri). Rakyat Indonesia yang hadir mengikuti pembacaa 

ProklamasiKemerdekaan dengan hikmat (kanan). 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

Gambar 8.7 Setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan, dilakukan Pengibaran 

SangSaka Merah Putih (kiri). Gedung Proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur 56, 

tempat dilangsungkannya pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI (kanan). 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Anggota : 

1. ............................ (     ) 

2. ............................ (     ) 

3. ............................ (     ) 

4. ............................ (     ) 

5. ............................ (      ) 

Petunjuk:  

1. Tulis nama dan nomer absen anggota kelompok pada tempat yang disediakan ! 

2. Bacalah tugas 1, kemudian jawablah pada tempat yang telah disediakan ! 

3. Tugas 2 menggambar salah satu tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Langkah-langkah menggambar salah satu tokoh Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan alat tulis seperti pensil, pensil warna, krayon, penghapus, 

spidol dan penggaris. 

b. Menggambar salah satu tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia seperti 

Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada lembar kerja yang telah disediakan. 

c. Mewarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol. 

4. Diskusikan kedua tugas tersebut dengan anggota kelompok ! 

5. Presentasikan di depan kelas ! 
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Tugas 1 

Temukan perbedaan antara naskah proklamasi tidak outentik  dan autentik (3 

perbedaan) ! 

Sebelum diperbarui Sesudah diperbarui 
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Tugas 2 

Gambarkan salah satu tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Tugas 1 

Sebelum diperbarui Sesudah diperbarui 

 

Ditulis oleh Ir. Soekarno 

 

Sudah diketik oleh Sayuti Melik 

 

Belum ada tanda tangan 

 

Sudah ada tanda tangan Soekarno-Hatta 

 

Masih tertulis: 

 Tempoh 

 Wakil-wakil bangsa Indonesia 

 Djakarta, 17-08-05 

 

Sudah berbunyi: 

 Tempo 

 Atas Nama Bangsa Indonesia 

 Djakarta, hari 17 boelan 8 

tahoen 05 

 

Tugas 2 
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KISI - KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Sekolah : SD Tambakaji 05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPS   

Kelas/Semester: V / II 

SK-KD Materi 
Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Nomor 

Soal 
Teknik 

penilai

an 

Bentuk 

soal 

Standar 

Kompetensi 

2.Mengharga

i peranan 

tokoh 

pejuang 

dan 

masyaraka

t dalam 

mempersi

ap-kan 

dan 

memperta

han-kan 

kemerdek

aan 

Indonesia. 

 

Kompetensi 

Dasar  

2.3 Menghar

gai jasa 

dan 

peranan 

tokoh 

dalam 

mempro

kla-

masikan 

kemerde

ka-an. 

 

Proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

1.Menjelaskan 

peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi 

2. Mengemuka-

kan peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

3.Menemukan 

perbedaan teks 

proklamasi 

sebelum dan 

sesudah 

diperbarui. 

Tes 

tertulis 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

C1 

 

 

C3 

 

 

 

C4 

1-5 

Uraian 

: 1 

 

 

8-10 

Uraian 

: 2 

 

 

 

 

 

6-7 
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SOAL EVALUASI 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di 

rumah...... 

a. Ir. Soekarno   c. Ahmad Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Laksamana Maeda 

2. Tokoh yang menulis rumusan teks proklamasi adalah ... 

a. Ir. Soekarno   c. Laksamana Maeda 

b. Moh. Hatta   d. Sayuti Melik 

3. Teks proklamasi yang disetujui diketik oleh. ... 

a. Moh. Hatta  c. Ahmad Soebardjo 

b. Sayuti Melik d. Ir. Soekarno 

4. Teks proklamasi yang telah diketik dan ditanda tangani Soekarno-Hatta 

disebut dengan naskah proklamasi yang.... 

a. Antik  c. Autentik 

b. Palsu  d. Proklamasi 

5. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal........ 

a. 17 Agustus 1945  c.18 Agustus 1945 

b. 16 Agustus 1945  d.19 Agustus 1945 

6. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tulisan wakil-wakil bangsa 

Indonesia berubah menjadi...... 

a. Perwakilan bangsa Indonesia 

b. Rakyat Indonesia 

c. Atas nama bangsa Indonesia 

d. Bangsa Indonesia 

7. Perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui, kecuali 

a. Ditulis tangan - diketik    

b. Banyak coretan - tidak ada coretan 



301 

 

 

 

c. Belum ada tanda tangan – sudah ada tanda tangan 

d. tulisan berwarna biru - hitam 

8. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah.......... 

a. Ir. Soekarno   c. Moh. Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Wr. Supratman 

9. Bendera merah putih dijahit oleh..... 

a. Ahmad Soebardjo  c. Sukarni 

b. Ibu Fatmawati  d. Wikana  

10. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi adalah..... 

a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta c. Ir. Soekarno dan A. Soebardjo 

b. Moh. Hatta dan A. Soebardjo d. Ir. Soekarno dan Fatmawati 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

jelas dan tepat! 

1. Jelaskan peristiwa proklamasi! 

a. Tanggal dan tempat 

b. Tokoh Pengibar bendera 

2. Jelaskan peran tokoh-tokoh di bawah ini dalam perumusan teks 

proklamasi! 

a. Ir. Soekarno .............. 

b. Moh. Hatta  ................ 
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KUNCI  JAWABAN 

A. Pilihan ganda 

1. D   6. C 

2. A   7. D 

3. B   8. D 

4. C   9. B 

5. C   10. A 

 

B. Uraian  

1. a. Tanggal : 17 Agustus 1945, Rumah Ir. Soekarno , Jl. Pegangsaan Timur 

No. 56  

b. Pengibar Bendera : Suhud dan Cudanco Latief 

2.  

a. Ir. Soekarno berperan merumuskan, menulis, menandatangani dan 

membacakan teks proklamasi 

b. Moh. Hatta berperan bersama dengan Ir. Soekarno, dan Ahmad 

Subarjo merumuskan, menandatangani teks proklamasi dan 

mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia 
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TEKNIK PENSKORAN 

A. Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 1 x 10 = 10  

 

 

B. Uraian 

Bobot @ soal = 5 

Skor maks = 5 x 2 = 10 

 

Nilai =   x 100  
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SOAL PENGAYAAN  

1. Tulislah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ! 

2. Sebutkan 3 perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui ! 

3. Sebutkan 3 tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi ! 

4. Sebutkan 2 tokoh pengibar bendera pada saat Kemerdekaan Indonesia ! 

5. Dimanakah tempat terjadinya pembacaan teks proklamasi ? 

 

 

SOAL REMIDI 

1. Naskah proklamasi dirumuskan oleh ...,  ...,  dan  ... 

2. Naskah proklamasi ditandatangani oleh ... dan ... 

3. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal ... 

4. Bendera Merah Putih dijahit oleh ... 

5. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh ... 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

 

 

KUNCI JAWABAN PENGAYAAN 

1.                                                      Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan 

cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

2. Tulis Tangan : 

a. Ditulis oleh Ir. Sokarno 

b. Belum ada tanda tangan  

c. Masih tertulis : Tempoh, Wakil bangsa Indonesia, Djakarta, 17-08-05 

Diketik : 

a. Sudah diketik oleh Sayuti Melik 

b. Sudah ada tanda tangan Sokarno Hatta 

c. Sudah berbunyi : Tempo, Atas nama bangsa Indonesia, Djakarta, hari 17 

boelan 8 tahoen 05 

3. Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo 

4. Latief Hendraningrat dan Suhud 

5. Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta 

 

 

KUNCI JAWABAN REMIDI 

1. Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo 

2. Sukarno dan Moh. Hatta 

3. 17 Agustus 1945 

4. Ibu Fatmawati 

5. Latief Hendraningrat dan Suhud 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI TALKING STICK BERBASIS 

MULTIMEDIA 

SIKLUS II 

Nama siswa  : ............. 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter siswa ! 

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

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No. Indikator 

(Kurinasih, 

2014:68-72) 

Deskriptor Tam

pak 

(√) 

Skor 

1. Percaya Diri 1. Berpendapat   

2. Membuat keputusan dengan cepat 

3. Berani presentasi di depan kelas 

4. Pantang menyerah 

2. Tanggung jawab 1. Melaksanakan tugas individu dengan 

baik 

  

 2. Menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan 

3. Mengembalikan barang yang 

dipinjam 

4. Menepati janji 

3. Santun 1. Menghormati orang yang lebih tua   

2. Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain 
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3. Berbicara yang sopan 

4. Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 

4. Disiplin 1. Datang tepat waktu   

2. Patuh tata tertib 

3. Mengumpulkan tugas tepat waktu  

4. Mengikuti kaidah berbahasa yang 

baik & benar 

SKOR TOTAL  

KATEGORI PENILAIAN  

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat tidak Baik 

 

 

Semarang,   2015 

Observer 

 

 

............................... 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI TALKING STICK BERBASIS MULTIMEDIA 

SIKLUS II 

Nama Kelompok :  

Nama SD  : SD Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : Jumat, 6 Maret 2015 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator produk dibawah ini. 

2. Berilah tanda check (√) pada pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No Tahap (Majid, 

2014 : 281) 

Deskripsi  Tampak  

(√) 

Skor 

1. Persiapan 

(persepsi dan 

kesiapan) 

1. Membawa alat dan bahan 

yang dibutuhkan. 

2. Menyiapkan alat dan bahan di 

atas meja kelompok. 

3. Memperhatikan petujuk guru 

sebelum membuat produk. 

4. Tertib sebelum memulai kerja. 

  

2.  Pembuatan 

produk 

1. Tertib mengerjakan produk. 

2. Mengerjakan dengan teman 

kelompok. 

3. Mengerjakan dengan rapi. 

4. Tepat waktu. 
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3.  Penilaian 

Produk 

1. Produk sesuai materi yang 

dipelajari. 

2. Produk bersih dari coretan 

3. Menghias produk dengan 

warna yang menarik. 

4. Produk dibuat dengan tulisan 

yang rapi. 

  

 Nilai Akhir   

        

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

 

 

Semarang, 6 Maret 2015 

Guru Kelas V 

 

 

 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 



310 

 

 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SD Tambakaji  05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas   : V 

Semester  : II (Dua) 

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

Standar Kompetensi  :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Penilaian 

Sumber Belajar Tek

nik 

Bentuk 

Instrumen 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklama

si-kan 

kemerdekaan 

1. Tokoh-

tokoh 

penting 

dalam 

peristiwa 

proklama

si 

kemerdek

aan 

Indonesia 

2. Sikap 

1. Menyebutk

an tokoh-

tokoh yang 

berperan 

penting 

dalam 

proklamasi 

kemerdeka

an. 

2. Memilih 

cara 

1. Siswa mengamati slide 

Powerpoint tentang 

peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi 

kemerdekaan yang 

ditayangkan guru. 

2. Siswa membaca dan 

mempelajari materi 

pelajaran pada buku 

pelajaran.  

3. Siswa bernyanyi sambil 

3 x 35 menit Tes 

 

 

 

Obyektif 

Uraian 

 

 

Penilaian 

Sikap 

 

Penilaian 

Produk 

1. Kurikulum 

Tingkat 

Satuan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar 

(BSNP). 

2. Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

karangan 

Lampiran 23 
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mengharg

ai jasa-

jasa tokoh 

proklama

si 

kemerdek

aan. 

 

menghargai 

jasa tokoh-

tokoh 

kemerdeka

an.  

3. Membuat 

poster 

tentang 

proklamasi 

kemerdeka

an. 

 

bertepuk tangan bersama.  

4. Siswa yang memegang 

tongkat saat nyanyian 

dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar 

materi tokoh proklamasi.  

5. Siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan guru 

mendapatkan reward.  

6. Siswa lain yang tidak 

menjawab pertanyaan harus 

memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan 

yang diajukan guru. 

Demikian seterusnya. 

7. Siswa bermain kuis dengan 

guru.  

8. Siswa secara berkelompok 

4-5 orang berdiskusi 

mengerjakan lembar kerja 

siswa.  

9. Setelah selesai diskusi, 

siswa mempresentasikan 

hasil jawaban ke depan 

kelas. 

Endang 

Susilaningsih 

dan Linda S. 

Limbong 

untuk SD/ MI 

kelas V.hal 

187-190 

3. Aqib, Zainal. 

2013. Model-

model, Media 

dan Strategi 

Pembelajaran 

Kontekstual 

(Inovatif).  

Bandung : 

Yrama Widya 

4. Sanjaya, 

Wina. 2014. 

Media 

Komunikasi 

Pembelajaran

. Jakarta : 

Kencana 

Prenadamedia 

Group 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

 

Sekolah  : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : V/ II 

Waktu  :  3 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

III. Indikator 

1. Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi 

kemerdekaan 

2. Memilih cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan  

3. Membuat poster tentang proklamasi kemerdekaan                   

                                       

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada slide powerpoint tentang tokoh-tokoh 

proklamasi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan 

penting dalam proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

2. Melalui pengamatan pada slide powerpoint tentang menghargai jasa 

tokoh kemerdekaan, siswa dapat memilih cara menghargai jasa tokoh-

tokoh kemerdekaan dengan tepat. 

Lampiran 24 
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3. Melalui kerja kelompok tentang peranan penting dan cara menghargai 

tokoh proklamasi, siswa dapat membuat poster tentang proklamasi 

kemerdekaan dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan : Percaya diri, Tanggung jawab, 

Santun, Disiplin 

 

V. Materi Ajar  

1. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

2. Sikap menghargai jasa-jasa tokoh proklamasi kemerdekaan 

 

VII. Metode dan Model Pembelajaran : 

a. Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

b. Model : Talking Stick 

 

VIII. Langkah- langkah pembelajaran Siswa 

a. Pra-kegiatan ( 5 menit) : 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

b. Kegiatan Awal ( 5 menit) : 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Siswa diajak untuk menyanyikan lagu : “Indonesia Tetap 

Merdeka” 

Indonesia Tetap Merdeka 

Sorak-sorak bergembira 

bergembira semua 

Sudah bebas negeri kita 

Indonesia merdeka 

Indonesia merdeka 
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Republik Indonesia 

Itu lah hak milik kita 

untuk slama-lamanya 

3. Siswa diajak untuk bertanya jawab seputar lagu “Indonesia Tetap 

Merdeka”: “Dari lagu tersebut, apa isi lagu tersebut ? Siapa yang 

menciptakan lagu tersebut ?” 

4. Siswa dimotivasi dengan diminta memperhatikan gambar slide 

powerpoint yang sudah disiapkan guru.   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti ( 80 menit) 

1. Siswa mengamati slide Powerpoint tentang materi tokoh-tokoh 

yang berperan penting dalam proklamasi yang ditayangkan guru. 

(Eksplorasi)(Mengamati) 

2. Siswa membaca dan mempelajari materi pelajaran pada buku 

pelajaran. (Eksplorasi)(Menalar) 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. (Elaborasi) 

4. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat. (Elaborasi) 

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan 

kepada siswa lain, diiringi musik. (Elaborasi) 

6. Siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. 

(Eksplorasi)(Mencoba) 

7. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus 

menjawab pertanyaan guru seputar materi tokoh-tokoh yang 

berperan penting dalam proklamasi. (Eksplorasi) (Menalar) 

8. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru mendapatkan reward. 

(Konfirmasi) (Menalar) 

9. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan 

dan memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian 

seterusnya. (Eksplorasi) (Menalar) 

10. Siswa bermain kuis dengan guru. (Elaborasi) (Menalar) 
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11. Guru melanjutkan permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat sampai permainan selesai. (Elaborasi) 

12. Guru membagikan lembar kerja siswa berupa perintah membuat 

poster kemerdekaan. (Elaborasi) 

13. Siswa secara berkelompok 4-5 orang berdiskusi mengerjakan 

lembar kerja siswa. (Elaborasi) (Mengasosiasi) 

14. Setelah selesai diskusi, siswa mempresentasikan hasil jawaban ke 

depan kelas. (Konfirmasi) (Mengkomunikasikan) 

15. Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. (Konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. (Konfirmasi) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

yang telah berlangsung. 

b. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa remedial dan 

pengayaan. 

e. Guru memberikan salam dan menutup pelajaran. 

 

VIII. Alat dan Sumber Bahan : 

a. Alat Peraga  : slide powerpoint, tongkat ajaib 

b. Sumber Bahan : 

 Aqib, Zainal. 2013. Model-model, Media dan Strategi 

Pembelajaran Kontekstual (Inovatif).  Bandung : Yrama Widya 

 Kurikulum 2013 

 Sanjaya, Wina. 2014. Media Komunikasi Pembelajaran. Jakarta : 

Kencana Prenadamedia Group 
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 Susilaningsih, Endang dan Limbong, S. Linda. 2008. Buku Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas 5. Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional.  

 Standar Isi SD/MI Kelas 5 dan KTSP 
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IX. Penilaian: 

1. Prosedur penilaian 

a. Penilaian awal  : - 

b. Penilaian proses  : Lembar kerja siswa 

c. Penilaian hasil belajar : Soal Evaluasi 

2. Teknik penilaian 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda dan Uraian 

4. Alat 

Soal-soal tes  : Terlampir 

Kunci jawaban  : Terlampir 

 

      Semarang, 17 Maret 2015 

Kolaborator     Guru Kelas V 

  

Rika Sumaryuni, S.Pd Hesty Ayu Desifrenti 

NIP 19800602 201406 2 005  NIM 1401411238 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

KD : 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Indikator : 

1. Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi 

kemerdekaan 

2. Memilih cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan  

3. Membuat poster tentang proklamasi kemerdekaan                   

 

Tokoh-tokoh Penting dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Mari kita bahas beberapa tokoh penting yang berperan dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan. 

1. Ir. Soekarno 

Ir. Soekarno, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator dengan sapaan 

akrabnya Bung Karno. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa 

Timur. Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan 

memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada masa pendudukan Jepang, 

beliau menjadi salah seorang pemimpin organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat). 

Di dalam keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi ketua Panitia Sembilan. 

Selanjutnya menjadi ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 

sebagai pengganti BPUPKI. Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad 

Subarjo merumuskan naskah Proklamasi. Bahkan rumusan awal naskah 

proklamasi adalah tulisan tangan Bung Karno. 

2. Mohammad Hatta 

Drs. Muhammad Hatta, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator. 

Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan di Sumatra Barat pada tanggal 

12 Agustus 1902. Beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan 

tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau, pendapat golongan tua 

dan golongan muda bisa dipertemukan. 

3. Mr Achmad Soebarjo 
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Mr. Achmad Soebardjo, Ahmad Subarjo adalah Penasihat PPKI. Beliau 

menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin nasional, Sukarno-Hatta. 

Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di Karawang Jawa Barat. Beliau turut 

merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan. 

4. Fatmawati  

Fatmawati adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun 

1923. Ia berjasa menjahitkan Bendera Pusaka Merah Putih. Bendera tersebut 

dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yang sekaligus 

tempat dibacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan 

Timur Nomor 56 Jakarta. 

5. Sutan Syahrir 

  Sutan Syahrir adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan, dan perdana 

menteri pertama RI. Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Pada zaman Jepang, 

Syahrir memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Beliau 

salah satu tokoh yang berani mengambil risiko mencari berita mendengarkan 

berita radio. Syahrir adalah salah satu tokoh yang paling awal mengetahui berita 

Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah beliau mengetahui berita tersebut beliau 

mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di 

luar rapat PPKI. 

6. Laksamana Takasi Maeda 

Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. Beliau 

mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Dukungannya telah tumbuh sejak 

beliau menjabat atase militer di Belanda. Di Belanda, beliau menjalin hubungan 

dengan sejumlah tokoh mahasiswa, misalnya Ahmad Subarjo. Beliau menjamin 

keselamatan perencanaan proklamasi. Perumusan teks Proklamasi dilakukan di 

rumah beliau. Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia, beliau ditangkap oleh Sekutu dan dipenjarakan di Gang Tengah. 
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Sikap Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Pejuang dalam 

Memproklamasikan Kemerdekaan 

Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju Indonesia yang dicita-

citakan. Cita-cita itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam tujuan negara Indonesia sebagai 

berikut: 

a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia; 

b. meningkatkan kesejahteraan umum; 

c. mencerdaskan kehidupan bangsa; 

d. turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. 

Untuk terwujudnya cita-cita tersebut di atas, masyarakat Indonesia harus 

bekerja keras dan saling bekerja sama. Seperti halnya telah dicontohkan oleh para 

pahlawan bangsa Indonesia dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah merupakan suatu kewajiban 

untuk meneruskan perjuangan itu. Tentu saja bentuk perjuangan itu harus 

disesuaikan dengan keadaan zaman dan kemampuan kita masing-masing. Yang 

jelas, kita berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna. 

Untuk menghargai jasa para pahlawan tersebut, ada hal yang perlu 

diperhatikan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 

a. Bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Misalnya, hal 

pembelaan negara dan menghormati lambang-lambang negara sebagai simbol 

pemersatu bangsa serta ketaatan membayar pajak tepat waktunya. Selain itu 

juga ikut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang ada. 

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kepentingan 

bangsa dan negara, kita harus mempunyai sikap rela berkorban dengan tidak 

mementingkan pribadi atau golongan. Misalnya, merelakan sebagian milik 

pribadi untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan dan 

memberikan sumbangan kepada korban becana alam. 

c. Adanya sikap saling menghormati antar manusia. 

d. Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Anggota : 

1. ............................ (  ) 

2. ............................ (   ) 

3. ............................ (  ) 

4. ............................ (   ) 

5. ............................ (   ) 

Petunjuk:  

1. Tulis nama dan nomer absen anggota kelompok pada tempat yang disediakan ! 

2. Bacalah tugas dengan cermat ! 

3. Buatlah poster yang bertemakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Langkah-langkah membuat poster adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan alat tulis seperti pensil, penggaris, penghapus, krayon, spidol, 

dan pensil warna. 

b. Menggambar poster. 

4. Diskusikan tugas tersebut dengan anggota kelompok ! 

5. Presentasikan di depan kelas ! 

 

Tugas : 

 

Buatlah Poster yang bertemakan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 
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KISI - KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Sekolah  : SD Tambakaji 05 Semarang   

Mata Pelajaran : IPS   

Kelas/Semester : V / II 

SK-KD Materi 
Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ran

ah 

Nomor 

Soal 
Teknik 

penilaia

n 

Bentuk 

soal 

Standar 

Kompetensi 

2. Menghargai 

peranan 

tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersia

p-kan dan 

mempertah

an-kan 

kemerdekaa

n 

Indonesia. 

 

Kompetensi 

Dasar  

2.3 Menghar

gai jasa 

dan 

peranan 

tokoh 

dalam 

mempro

klamasik

an 

kemerde

ka-an. 

 

Proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

1. Menyebut-

kan tokoh-

tokoh yang 

berperan 

penting 

dalam 

proklamasi 

kemerdeka-

an. 

2. Memilih cara 

menghargai 

jasa tokoh-

tokoh 

kemerdeka-

an 

3.Membuat 

poster 

tentang 

proklamasi 

kemerdeka-

an. 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

C1 

 

 

 

 

C5 

 

 

C6 

 

Pilihan 

Ganda:1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda:4-7 

Uraian: 2 

 

 

 

Pilihan 

Ganda: 

9,10 

Uraian: 1 
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SOAL EVALUASI 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Peran yang menonjol dari Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan 

adalah ... 

a. Ketua PPKI   c. Presiden pertama RI 

b. Membaca teks proklamasi d. Merumuskan teks proklamasi 

2. Perhatikan tabel di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasangan tokoh dan peranannya yang tepat berdasarkan table di atas 

adalah ... 

a. 4-d    c. 2-b 

b. 3-c    d. 1-a 

3. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ... 

a. Rumah Sayuti Melik   c. Rumah Laksamana Maeda 

b. Rumah Moh Hatta   d. Rumah Ibu Fatmawati 

4. Di bawah ini yang termasuk cara menghargai peranan para tokoh 

pejuang proklamasi adalah ... 

a. bersenang-senang karena Indonesia telah merdeka 

b. mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat 

c. meneladani semangat para pejuang dalam mengisi kemerdekaan. 

d. menutup diri dari bangsa asing agar tidak dijajah. 

Nama Tokoh Perananya dalam Proklamasi 

1. Latif Hendraningrat a. Penulis rumusan teks proklamasi 

2. Moh Hatta b. Pengerek bendera merah putih saat 

upacara proklamasi.  

3. Ir. Soekarno c. Wakil Presiden Indonesia 

4. Sutan Syahrir d. Pendengar pertama kekalahan Jepang 

atas Sekutu 
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5. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan ... 

a. ikut berperang 

b. giat belajar 

c. menjadi TNI-Polri 

d. bekerja  

6. Sikap menghargai jasa para tokoh perjuangan yaitu ... 

1. Bertanggung jawab 

2. Rela berkorban 

3. Bermain terus 

Pernyataan dibawah ini yang benar adalah .... 

a. jawaban 1 dan 2 salah 

b. jawaban 1 dan 3 benar 

c. jawaban 1 dan 2 benar 

d. semua jawaban benar 

7. Membayar pajak tepat waktu merupakan contoh sikap menghargai 

para tokoh perjuangan, yaitu ... 

a. adil    c. bertanggung jawab 

c. rela berkorban   d. saling menghormati 

8. Sikap kita untuk menghargai jasa para tokoh perjuangan proklamasi, 

kecuali.... 

a. meneladani sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh perjuangan 

b. menghargai hasil karya para tokoh perjuangan 

c. mengisi kemerdekaan dengan hal positif 

d. berhenti berjuang memajukan Indonesia karena telah merdeka 

9. Kalimat yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan adalah... 

a. Majulah Indonesiaku, Hiduplah Negriku 

b. Hidup penjajah, hapuskan kemerdekaan 

c. Lebih baik terjajah daripada mati 

d. Menyerah untuk Indonesia 

10.  Berikut ini ungkapan yang tidak tepat untuk menghargai jasa para 

pahlawan adalah... 
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a. Jayalah negriku Indonesia! 

b. Untukmu Indonesiaku,teruslah maju! 

c. Berhenti belajar untuk Indonesia! 

d. Kami siap untuk Indonesia lebih maju! 

 

 B. Kerjakan soal dibawah ini ! 

1. Sebutkan 3 tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan ! 

2. Sebutkan 3 contoh cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan ! 
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KUNCI  JAWABAN  

A. Pilihan Ganda 

1. B   6. C 

2. A   7. C 

3. C   8. D 

4. C   9. A 

5. B   10. C 

 

B. Uraian 

1. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Latif Hendraningrat, Sukarni, Wikana, Fatmawati, 

Mr. Achmad Soebardjo, Laksamana Tadashi Maeda, Chaerul Saleh 

2. Bertanggung jawab, adil, rela berkorban, saling menghormati 
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TEKNIK PENSKORAN 

 

A. Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 1 x 10 = 10  

 

B. Uraian 

Bobot @ soal = 5 

Skor maks = 5 x 2 = 10 

 

Nilai =   x 100  
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SOAL PENGAYAAN 

1. Sebutkan 3 contoh sikap menghargai jasa pahlawan ! 

2. Sebutkan 3 tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ! 

3. Sebutkan 3 peran dari Ir. Soekarno dalam peristiwa kemerdekaan ! 

4. Sebutkan 3 peran dari Moh. Hatta dalam peristiwa kemerdekaan ! 

5. Sebutkan 3 peran dari Ahmad Soebarjo dalam peristiwa kemerdekaan ! 

 

 

 

SOAL REMIDI 

1. Peran yang menonjol dari Ir. Soekarno adalah ... 

2. Peran yang menonjol dari Moh. Hatta adalah ... 

3. Peran yang menonjol dari Sutan Syahrir adalah ... 

4. Peran yang menonjol dari Latief Hendraniningrat ... 

5. Peran yang menonjol dari Fatmawati adalah ... 
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KUNCI JAWABAN PENGAYAAN 

 

1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, adanya sikap saling 

menghormati antar manusia, bersikap dan berbuat adil terhadap sesama 

manusia.  

2. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Soebarjo 

3. Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah seorang pemimpin 

organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Di dalam keanggotaan BPUPKI, 

beliau menjadi ketua Panitia Sembilan. Selanjutnya menjadi ketua PPKI 

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI.  

4. Beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, terutama 

dengan Bung Karno. Ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator. Salah seorang 

perumus naskah Proklamasi. 

5. Penasihat PPKI, beliau termasuk golongan tua yang berunding dengan 

golongan muda saat peristiwa Rengasdengklok, dan turut merumuskan naskah 

Proklamasi Kemerdekaan 

 

 

 

KUNCI JAWABAN REMIDI 

1. Pahlawan Proklamator 

2. Pahlawan Proklamator 

3. Golongan Muda yang membawa Ir. Soekarno ke Rengasdenklok 

4. Pengibar Bendera Merah Putih 

5. Menjahit Bendera Merah Putih 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI TALKING STICK BERBASIS 

MULTIMEDIA 

SIKLUS III 

Nama siswa  : ............. 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator karakter siswa ! 

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

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

 

No. Indikator 

(Kurinasih, 

2014:68-72) 

Deskriptor Tam

pak 

(√) 

Skor 

1. Percaya Diri 1. Berpendapat   

2. Membuat keputusan dengan cepat 

3. Berani presentasi di depan kelas 

4. Pantang menyerah 

2. Tanggung jawab 1. Melaksanakan tugas individu dengan 

baik 

  

 2. Menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan 

3. Mengembalikan barang yang 

dipinjam 

4. Menepati janji 

3. Santun 1. Menghormati orang yang lebih tua   
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2. Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain 

3. Berbicara yang sopan 

4.Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 

4. Disiplin 1. Datang tepat waktu   

2. Patuh tata tertib 

3. Mengumpulkan tugas tepat waktu  

4. Mengikuti kaidah berbahasa yang 

baik & benar 

SKOR TOTAL  

KATEGORI PENILAIAN  

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

 12,8 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik 

    9,6  ≤ skor  < 12,8 Baik 

  6,4  ≤ skor < 9,6 Cukup 

   3,2  ≤ skor < 6,4 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 3,2 Sangat tidak Baik 

 

 

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

Observer 

 

 

.............................. 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI TALKING STICK BERBASIS MULTIMEDIA 

SIKLUS III 

Nama Kelompok :  

Nama SD  : SD Tambakaji 05 Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : 17 Maret 2015 

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator produk dibawah ini. 

2. Berilah tanda check (√) pada pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

Skor 4: jika semua deskriptor tampak. 

Skor 3: jika hanya 3 deskriptor yang tampak. 

Skor 2: jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

Skor 1: jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Skor 0: jika tidak ada deskriptor yang tampak.  

(Rusman, 2011:98) 

No Tahap (Majid, 

2014 : 281) 

Deskripsi  Tampak  

(√) 

Skor 

1. Persiapan 

(persepsi dan 

kesiapan) 

1. Membawa alat dan bahan 

yang dibutuhkan. 

2. Menyiapkan alat dan bahan di 

atas meja kelompok. 

3. Memperhatikan petujuk guru 

sebelum membuat produk. 

4. Tertib sebelum memulai kerja. 

  

2.  Pembuatan 

produk 

1. Tertib mengerjakan produk. 

2. Mengerjakan dengan teman 

kelompok. 

3. Mengerjakan dengan rapi. 

4. Tepat waktu. 
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3.  Penilaian 

Produk 

1. Produk sesuai materi yang 

dipelajari. 

2. Produk bersih dari coretan 

3. Menghias produk dengan 

warna yang menarik. 

4. Produk dibuat dengan tulisan 

yang rapi. 

  

 Nilai Akhir   

        

Skala penilaian Kategori penilaian 

 9,6 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik 

    7,2  ≤ skor < 9,6 Baik 

  4,8  ≤ skor < 7,2 Cukup 

   2,4  ≤ skor < 4,8 Tidak Baik 

    0    ≤ skor  < 2,4 Sangat Tidak Baik 

 

 

 

Semarang, 17 Maret 2015 

Guru Kelas V 

 

 

 

 

Hesty Ayu Desifrenti 

NIM.1401411238 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Hesty Ayu Desifrenti 

Hari/ Tanggal : 3 Maret 2015 

 

Pembelajaran siklus I termasuk kategori penilaian baik. Pada saat 

membuka pelajaran, guru kurang maksimal dalam pengelolaan kelas sehingga 

siswa belum begitu tertarik dan tertuju pada media pembelajaran. Suasana kelas 

masih tampak ramai. Terlihat 3 siswa masih berbicara sendiri yaitu DO, LAP, dan 

RAA. Siswa belum tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing disebabkan 

pada saat pembentukan kelompok, terdapat 5 siswa yaitu FM, LAP, FIF, MZR, 

dan PW masih gaduh karena anggota kelompok tidak sesuai dengan keinginan 

mereka.  

Guru juga belum maksimal dalam menggunakan waktu pembelajaran 

sehingga melebihi alokasi waktu yang telah ditentukan. Materi yang disampaikan 

guru singkat, sehingga masih perlu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

siswa. Pada kegiatan talking stick, terdapat 4 siswa yang melemparkan tongkat 

kepada teman disampingnya. Ketika presentasi hasil diskusi, terdapat 6 siswa 

yang masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya ke depan kelas. Pada 

saat evaluasi, siswa mengerjakan dengan tenang. Guru sudah menegur 3 siswa 

yang gaduh karena tidak bisa mengerjakan. 

       Semarang, 3 Maret 2015 

       Observer 

 

       Febriyanti Gita P 

NIM 14101411546 

Lampiran 25 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Hesty Ayu Desifrenti 

Hari/ Tanggal : 6 Maret 2015 

 

Pembelajaran siklus II juga termasuk kategori penilaian baik. Guru telah 

membuka pembelajaran dengan baik. Pada saat kegiatan bertanya, guru masih 

belum terfokus pada semua siswa, guru hanya menunjuk beberapa siswa untuk 

menjawab pertanyaan, sehingga pemindahan giliran dalam menjawab pertanyaan 

belum tampak. Pada saat penayangan video pada powerpoint, siswa antusias 

melihat video tentang pembacaan proklamasi kemerdekaan, akan tetapi ada 4 

siswa yang masih bermain dengan alat tulisnya. 

Guru telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, sehingga 

sebagian siswa sudah aktif dalam pembelajaran. Guru sudah baik dalam 

membimbing kelompok membuat produk pada lembar kerja siswa. Beberapa 

siswapun menunjukkan hasil produknya ke depan kelas, akan tetapi ada 5 siswa 

yang belum berani maju ke depan. Kegiatan akhir pada saat penyimpulan materi, 

terdapat 2 siswa yaitu ASF dan LAP yang berjalan-jalan di dalam kelas. 

 

       Semarang, 6 Maret 2015 

       Observer 

 

       Febriyanti Gita P 

NIM 14101411546 

 

 

Lampiran 26 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III 

 

Nama SD : SDN Tambakaji 05 Semarang 

Ruang Kelas : V 

Nama Guru : Hesty Ayu Desifrenti 

Hari/ Tanggal : 17 Maret 2015 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

 

Pada saat membuka pelajaran, seluruh siswa siap berdoa dan tidak ada 

yang berjalan-jalan di dalam kelas. Pada saat penayangan materi pada powerpoint, 

sebagian besar siswa sudah mencatat materi-materi yang penting. Para siswapun 

senang dalam berkelompok, terbukti mereka antusias membuat produk pada 

lembar kerja siswa bersama anggota kelompoknya. Keterampilan guru yang 

kurang tampak dari siklus I sampai siklus III berupa kebermaknaan. Hal ini 

disebabkan karena guru kurang maksimal dalam mengkaitkan kegunaan materi 

dengan masa sekarang dan masa depan. 

Kegiatan diskusi dan kegiatan talking stick pada siklus ini sudah 

meningkat. Pada kegiatan talking stick siswa sudah tidak melemparkan tongkat 

kepada teman disampingnya. Di akhir pembelajaran, siswa sudah percaya diri 

mengerjakan lembar evaluasi secara individu, namun terdapat 5 siswa yaitu ASF, 

LAP, ASN, FIF, dan NDA yang tidak tuntas disebabkan oleh pemahaman materi 

yang belum maksimal, pasif dalam pembelajaran, dan kemampuan kognitif yang 

rendah. 

       Semarang, 17 Maret 2015 

       Observer 

 

       Febriyanti Gita P 

NIM 14101411546 

Lampiran 27 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

PRA SIKLUS 

 

No 

 

Nama 

 

KKM 

HASIL BELAJAR 

PRA SIKLUS KETERANGAN 

1 FM 60 70 Tuntas  

2 NR 60 40 Tidak Tuntas 

3 ASF 60 50 Tidak Tuntas 

4 AFI 60 55 Tidak Tuntas 

5 FFM 60 80 Tuntas 

6 LAP 60 50 Tidak Tuntas 

7 RPK 60 55 Tidak Tuntas 

8 ASN 60 70 Tuntas 

9 AAA 60 45 Tidak Tuntas 

10 ANE 60 40 Tidak Tuntas 

11 DO 60 65 Tuntas 

12 ESBL 60 40 Tidak Tuntas 

13 EAP 60 40 Tidak Tuntas 

14 FDA 60 80 Tuntas 

15 FHN 60 70 Tuntas 

16 FIF 60 45 Tidak Tuntas 

17 GS 60 50 Tidak Tuntas 

18 INA 60 80 Tuntas 

19 IAB 60 70 Tuntas 

20 KDP 60 80 Tuntas 

21 LIS 60 45 Tidak Tuntas 

22 MAP 60 40 Tidak Tuntas 

23 MZR 60 70 Tuntas 

24 MFM 60 55 Tidak Tuntas 

25 MI 60 70 Tuntas 

26 NDA 60 70 Tuntas 

Lampiran 28 
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27 NQN 60 40 Tidak Tuntas 

28 NEP 60 80 Tuntas 

29 NCAY 60 55 Tidak Tuntas 

30 PMD 60 40 Tidak Tuntas 

31 RAA 60 70 Tuntas 

32 RTS 60 80 Tuntas 

33 TAR 60 65 Tuntas 

34 TSA 60 80 Tuntas 

35 TAR 60 45 Tidak Tuntas 

36 VPN 60 40 Tidak Tuntas 

37 YAT 60 70 Tuntas 

38 SDA 60 40 Tidak Tuntas 

39 NWM 60 55 Tidak Tuntas 

40 RA 60 70 Tuntas 

41 PW 60 45 Tidak Tuntas 

NILAI TERENDAH 40 

NILAI TERTINGGI 80 

JUMLAH NILAI 2400 

RATA-RATA 58,53 

KETUNTASAN KLASIKAL 46,34% 

 

 

Kolaborator 

 

              Rika Sumaryuni, S.Pd  

NIP 19800602 201406 2 005 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

No 

 

Nama 

 

KKM 

HASIL BELAJAR 

SIKLUS I KETERANGAN 

1 FM 60 45 Tidak Tuntas 

2 NR 60 60 Tuntas  

3 ASF 60 40 Tidak Tuntas 

4 AFI 60 50 Tidak Tuntas 

5 FFM 60 50 Tidak Tuntas 

6 LAP 60 45 Tidak Tuntas 

7 RPK 60 55 Tidak Tuntas 

8 ASN 60 50 Tidak Tuntas 

9 AAA 60 80 Tuntas 

10 ANE 60 60 Tuntas 

11 DO 60 90 Tuntas 

12 ESBL 60 80 Tuntas 

13 EAP 60 45 Tidak Tuntas 

14 FDA 60 80 Tuntas 

15 FHN 60 40 Tidak Tuntas 

16 FIF 60 55 Tidak Tuntas 

17 GS 60 65 Tuntas 

18 INA 60 80 Tuntas 

19 IAB 60 90 Tuntas 

20 KDP 60 100 Tuntas 

21 LIS 60 45 Tidak Tuntas 

22 MAP 60 95 Tuntas 

23 MZR 60 60 Tuntas 

24 MFM 60 50 Tidak Tuntas 

25 MI 60 80 Tuntas 

26 NDA 60 55 Tidak Tuntas 
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27 NQN 60 75 Tuntas 

28 NEP 60 100 Tuntas 

29 NCAY 60 55 Tidak Tuntas 

30 PMD 60 60 Tuntas 

31 RAA 60 65 Tuntas 

32 RTS 60 75 Tuntas 

33 TAR 60 85 Tuntas 

34 TSA 60 70 Tuntas 

35 TAR 60 90 Tuntas 

36 VPN 60 90 Tuntas 

37 YAT 60 60 Tuntas 

38 SDA 60 45 Tidak Tuntas 

39 NWM 60 45 Tidak Tuntas 

40 RA 60 85 Tuntas 

41 PW 60 90 Tuntas 

NILAI TERENDAH 40 

NILAI TERTINGGI 100 

JUMLAH NILAI 2735 

RATA-RATA 66,70 

KETUNTASAN KLASIKAL 61% 

 

Semarang, 3 Maret 2015       

Kolaborator

 

              Rika Sumaryuni, S.Pd  

NIP 19800602 201406 2 005 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No 

 

Nama 

 

KKM 

HASIL BELAJAR 

SIKLUS II KETERANGAN 

1 FM 60 70 Tuntas  

2 NR 60 65 Tuntas 

3 ASF 60 45 Tidak Tuntas 

4 AFI 60 72,5 Tuntas 

5 FFM 60 45 Tidak Tuntas 

6 LAP 60 45 Tidak Tuntas 

7 RPK 60 70 Tuntas 

8 ASN 60 52,5 Tidak Tuntas 

9 AAA 60 60 Tuntas 

10 ANE 60 87,5 Tuntas 

11 DO 60 95 Tuntas 

12 ESBL 60 82,5 Tuntas 

13 EAP 60 45 Tidak Tuntas 

14 FDA 60 100 Tuntas 

15 FHN 60 57,5 Tidak Tuntas 

16 FIF 60 65 Tuntas 

17 GS 60 77,5 Tuntas 

18 INA 60 82,5 Tuntas 

19 IAB 60 52,5 Tidak Tuntas 

20 KDP 60 100 Tuntas 

21 LIS 60 82,5 Tuntas 

22 MAP 60 95 Tuntas 

23 MZR 60 45 Tidak Tuntas 

24 MFM 60 65 Tuntas 

25 MI 60 87,5 Tuntas 

26 NDA 60 45 Tidak Tuntas 

Lampiran 30 



344 

 

 

 

27 NQN 60 82,5 Tuntas 

28 NEP 60 82,5 Tuntas 

29 NCAY 60 82,5 Tuntas 

30 PMD 60 70 Tuntas 

31 RAA 60 82,5 Tuntas 

32 RTS 60 87,5 Tuntas 

33 TAR 60 100 Tuntas 

34 TSA 60 52,5 Tidak Tuntas 

35 TAR 60 82,5 Tuntas 

36 VPN 60 95 Tuntas 

37 YAT 60 70 Tuntas 

38 SDA 60 60 Tuntas 

39 NWM 60 62,5 Tuntas 

40 RA 60 72,5 Tuntas 

41 PW 60 72,5 Tuntas 

NILAI TERENDAH 45 

NILAI TERTINGGI 100 

JUMLAH NILAI 2945 

RATA-RATA 71,8 

KETUNTASAN KLASIKAL 75,6% 

 

Semarang, 6 Maret 2015 

Kolaborator 

  

              Rika Sumaryuni, S.Pd  

NIP 19800602 201406 2 005 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 05 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No 

 

Nama 

 

KKM 

HASIL BELAJAR 

SIKLUS III KETERANGAN 

1 FM 60 65 Tuntas  

2 NR 60 95 Tuntas 

3 ASF 60 55 Tidak Tuntas 

4 AFI 60 95 Tuntas 

5 FFM 60 95 Tuntas 

6 LAP 60 55 Tidak Tuntas 

7 RPK 60 85 Tuntas 

8 ASN 60 55 Tidak Tuntas 

9 AAA 60 95 Tuntas 

10 ANE 60 95 Tuntas 

11 DO 60 95 Tuntas 

12 ESBL 60 82,5 Tuntas 

13 EAP 60 95 Tuntas 

14 FDA 60 95 Tuntas 

15 FHN 60 90 Tuntas 

16 FIF 60 55 Tidak Tuntas 

17 GS 60 95 Tuntas 

18 INA 60 90 Tuntas 

19 IAB 60 95 Tuntas 

20 KDP 60 100 Tuntas 

21 LIS 60 95 Tuntas 

22 MAP 60 95 Tuntas 

23 MZR 60 90 Tuntas 

24 MFM 60 72,5 Tuntas 

25 MI 60 100 Tuntas 

26 NDA 60 55 Tidak Tuntas 
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27 NQN 60 95 Tuntas 

28 NEP 60 100 Tuntas 

29 NCAY 60 95 Tuntas 

30 PMD 60 80 Tuntas 

31 RAA 60 90 Tuntas 

32 RTS 60 95 Tuntas 

33 TAR 60 95 Tuntas 

34 TSA 60 95 Tuntas 

35 TAR 60 95 Tuntas 

36 VPN 60 85 Tuntas 

37 YAT 60 100 Tuntas 

38 SDA 60 60 Tuntas 

39 NWM 60 100 Tuntas 

40 RA 60 90 Tuntas 

41 PW 60 95 Tuntas 

NILAI TERENDAH 55 

NILAI TERTINGGI 100 

JUMLAH NILAI 3560 

RATA-RATA 86,83 

KETUNTASAN KLASIKAL 87,8% 

        Semarang, 17 Maret 2015 

Kolaborator, 

 

              Rika Sumaryuni, S.Pd  

NIP 19800602 201406 2 005 
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DOKUMEN HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 

 

Lampiran 32 
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DOKUMEN HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS II 

 

Lampiran 33 
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DOKUMEN HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS III 
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN 

 

Guru memulai membuka pelajaran 

 

Guru menulis tujuan pembelajaran 

 

Guru melakukan apersepsi 

Lampiran 35 
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Siswa membaca buku pelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURUR 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan kegiatan talking stick 

 

Siswa menjawab pertanyaan guru 
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Siswa berkelompok mengerjakan LKS 

 

Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

 

                Guru mengajar kelompok kecil dan perseorangan 
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Siswa mengamati video pada powerpoint 

 

Siswa mengerjakan lembar evaluasi 

 

Guru menutup pelajaran 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 

 

Lampiran 36 
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