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ABSTRAK
Agustianasari, Candra Diah. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS
melalui Model Discovery Learning Berbantuan Media Audiovisual pada
Siswa Kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang. Skripsi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Dra. Florentina Widihastrini, M.Pd. Halaman 311.
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran IPS
di kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang. Ditunjukkan dengan data bahwa guru
belum menerapkan model inovatif dengan pembelajaran mandiri berupa
penemuan konsep sehingga siswa hanya menerima tanpa ikut menemukan
informasi secara mandiri. Guru belum optimal berperan sebagai fasilitator
sehingga siswa kesulitan memahami materi IPS yang abstrak, hal tersebut
mengakibatkan hasil belajar siswa rendah ditunjukkan dengan ketuntasan klasikal
siswa mencapai 75,68% yang memperoleh nilai di bawah KKM (66). Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang? Tujuan
penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam tiga
siklus dengan setiap siklusnya satu pertemuan. Subjek penelitian adalah guru dan
siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dengan jumlah siswa sebanyak 37
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik
analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru meningkat
dengan data pada siklus I skor 28 dengan kriteria baik, siklus II skornya 33 sangat
baik, dan siklus III skornya 36 sangat baik; (2) aktifitas siswa siklus I memperoleh
skor 24,8 dengan kriteria cukup, siklus II skornya 30,1 kriteria baik, dan siklus III
memperoleh skor 33,6 berkriteria sangat baik; (3) hasil belajar dengan ketuntasan
klasikal pada siklus I 51,3% dengan nilai rata-rata 66,35. Siklus II meningkat
menjadi 70,3% dan nilai rata-rata 72,19. Pada siklus III meningkat lagi menjadi
86,5% dengan nilai rata-rata 80,46.
Simpulan penelitian adalah model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas VB SDN
Ngaliyan 01 Semarang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar. Saran untuk perbaikan pembelajaran, sebaiknya guru meningkatkan
keterampilan mengelola kelas, membimbing siswa menemukan pengetahuan
barunya, dan mengembangkan peran aktif siswa dalam pembelajaran di kelas
dengan cara memberikan stimulus serta motivasi kepada siswa dalam setiap
kegiatan proses pembelajaran.
Kata kunci: kualitas pembelajaran IPS, model Discovery Learning, media
audiovisual
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan

bangsa yang berperan dalam seluruh sektor kehidupan. Fakta tersebut didukung
oleh pemerintah dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menjelaskan tentang fungsi pendidikan nasional yaitu
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, kurikulum pendidikan dasar dan
menengah salah satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan Sosial. Pengembangan
kurikulum pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar isi yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
yang menyatakan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan
generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI pelajaran IPS
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata
pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk menjadi warga negara yang demokratis,
bertanggung jawab, dan cinta damai. Oleh karena itu mata pelajaran IPS
dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan

1

2

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan
bermasyarakat yang dinamis.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran IPS di SD/ MI
bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsepkonsep 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 sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerja-sama dan berkompetisi dalam masyarakat
yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (BSNP, 2006: 175).
Tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran IPS tersebut sudah mencakup
ide-ide yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam kehidupan masyarakat global yang selalu mengalami perubahan sesuai
zaman. Susanto (2014: 3-5) menyatakan bahwa sampai saat ini masih banyak guru
yang menerapkan model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran IPS.
Masih terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. Guru
kurang mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran, namun guru lebih
cenderung menggunakan ceramah yang hanya menuntut kekuatan ingatan dan
hafalan kejadian maupun nama-nama tokoh tanpa mengembangkan wawasan
berpikir dan penyelesaian masalah yang memungkinkan siswa belajar lebih aktif.
Selain itu juga adanya anggapan keliru dari orang tua, bahkan para pengambil
keputusan yang beranggapan bahwa pendidikan IPS kurang memiliki manfaat
dibandingkan dengan bidang studi lain seperti IPA.
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Hasil refleksi peneliti pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas VB
dengan menerapkan Kurikulum 2013 tema Benda-Benda di Lingkungan Sekitar
muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP ditemukan kendala pada
muatan pelajaran IPS yang belum optimal, ditunjukkan guru belum melaksanakan
pembelajaran inovatif sehingga siswa cenderung hanya menghafal materi yang
diajarkan, guru belum menerapkan model pembelajaran mandiri berupa penemuan
konsep sendiri, siswa hanya menerima tanpa ikut menemukan informasi secara
mandiri. Pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif yang mengakibatkan
siswa hanya menjadi objek pembelajaran. Selain itu, belum optimalnya peran guru
sebagai fasilitator dalam menggunakan media pembelajaran sehingga siswa
kesulitan memahami materi IPS yang abstrak tanpa pemanfaatan media
pembelajaran yang mendukung.
Permasalahan pembelajaran tersebut ditunjukkan dengan pencapaian hasil
belajar siswa yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah
yaitu 66. Data hasil belajar siswa menunjukkan bahwa siswa kelas VB SDN
Ngaliyan 01 Semarang kurang memahami mata pelajaran IPS yang ditunjukkan
dengan data, dari 37 siswa terdapat 28 siswa (75,68%) memperoleh skor di bawah
KKM (66) dan 9 siswa (24,32%) yang mendapatkan skor di atas KKM (66).
Berdasarkan data hasil belajar tersebut, maka dibutuhkan suatu tindakan yang
ditujukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran serta meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS.
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Permasalahan pembelajaran IPS tersebut merupakan permasalahan yang
mendesak dan perlu segera dicarikan alternatif pemecahan masalah untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SDN Ngaliyan 01
Semarang. Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut, diperlukan
penerapan model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
yang

mendorong

keterlibatan

siswa

secara

aktif

dalam

pembelajaran.

Pembelajaran inovatif mengutamakan peran guru sebagai fasilitator, motivator,
dan evaluator disamping informator. Selain itu proses pembelajaran diharapkan
dapat berjalan sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran
menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Peneliti
bersama kolaborator menetapkan model pembelajaran inovatif yang dapat
meminimalisasi

permasalahan

pembelajaran

dan

meningkatkan

kualitas

pembelajaran IPS yaitu melalui penerapan model Discovery Learning berbantuan
media audiovisual. Hal tersebut dikarenakan melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual dapat melatih siswa belajar secara aktif, analitis,
terampil merumuskan dan memecahkan permasalahan melalui kegiatan penemuan
informasi sendiri serta memfasilitasi kemampuan siswa untuk berpikir dan
mempresentasikan apa yang dipahami sesuai dengan tingkat perkembangannya
sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kualitas pembelajaran diartikan
sebagai indikator penentu keberhasilan pembelajaran. Menurut Hamdani (2011:
295) kualitas pembelajaran adalah kualitas implementasi program yang telah
dirancang

sebelumnya.

Depdiknas

(2004:

7-10)

menyatakan

kualitas
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pembelajaran terdiri dari beberapa komponen: (1) keterampilan guru; (2) materi
pembelajaran; (3) iklim pembelajaran; (4) media pembelajaran; (5) aktivitas
siswa; dan (6) hasil belajar. Penelitian ini mengkaji komponen tersebut dalam 3
(tiga) variabel penelitian, meliputi: keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa.
Hosnan (2014: 34) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik memberikan
pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi
menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja,
kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu,
kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong siswa
dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi. Pendekatan saintifik juga
menekankan pada pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar siswa dalam satu
kelompok untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran agar
materi yang dipelajari dapat dikuasai secara baik. Menurut Majid (2014: 211)
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali
informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah
informasi, menyajikan informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar,
kemudian menyimpulkan, dan mencipta.
Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan pengembangan
kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan model
Discovery Learning. Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang
tepat untuk melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan rasa
percaya diri siswa selama pembelajaran di kelas. Hosnan (2014: 282) menjelaskan
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pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan
cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka
hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah
dilupakan siswa. Melalui kegiatan belajar penemuan, anak juga bisa belajar
berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi.
Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat.
Beberapa kelebihan penerapan model Discovery Learning, antara lain: (1)
membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses
kognitif; (2) menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa
menyelidiki dan berhasil; (3) menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan
belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri; (4) berpusat
pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan;
(5) membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses
belajar yang baru; (6) mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;
(7) mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri
(Kemendikbud, 2013: 5).
Kegiatan pembelajaran melalui model Discovery Learning akan lebih
optimal apabila ditunjang dengan media pembelajaran. Media pembelajaran yang
dimaksud adalah suatu alat atau media yang digunakan sebagai sarana untuk
menyampaikan isi materi pelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
Peneliti memilih media audiovisual untuk menunjang pembelajaran IPS melalui
model Discovery Learning karena dapat memberikan pengalaman yang
menyenangkan dan memenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Menurut Arsyad
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(2009: 30) pengajaran melalui media audiovisual bercirikan pemakaian perangkat
keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan
proyektor visual yang lebar. Pengajaran melalui media audiovisual adalah
penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran.
Melalui penggunaan media audiovisual, guru dapat menyajikan pokok
permasalahan lebih realistis dan memperjelas masalah pokok bahasan dalam
pembelajaran. Menurut Hamdani (2011: 249), media audiovisual menjadikan
penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu
audiovisual berfungsi sebagai penunjang pembelajaran yang berbasis suara dan
gambar. Dalam batas tertentu media ini dapat menggantikan peran dan tugas guru.
Keunggulan media ini dapat memberikan hal yang seperti nyata, seperti terlibat
dalam suatu penayangan tentang kejadian yang mendidik.
Adapun penelitian yang mendukung pemecahan masalah tersebut adalah
penelitian yang dilakukan oleh Ina Azariya Yupita pada tahun 2013 dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaran Discovery Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
IPS di Sekolah Dasar” menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan
model Discovery dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar
siswa. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan yang diperoleh pada tiap siklusnya.
Pada siklus I, aktivitas guru mencapai 78,57%, aktivitas siswa 66,07%, dan hasil
belajar siswa 63,89%. Pada siklus II, aktivitas guru mencapai 83,9%, aktivitas
siswa 78,6%, dan hasil belajar siswa 77,77%. Dan pada siklus III, aktivitas guru
mencapai 91,07%, aktivitas siswa 87,5%, dan hasil belajar siswa 94,44%.
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Penelitian lain yang mendukung pemecahan masalah tersebut adalah
penelitian yang dilakukan oleh Hariyati pada tahun 2013 dengan judul
“Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Media Audio Visual Berbentuk CD
Interaktif Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar” menunjukkan bahwa aktivitas
guru mengalami peningkatan, pada siklus 1 yaitu 66,78 % dan pada siklus II 85%.
Aktivitas siswa mengalami peningkatan, pada siklus 1 yaitu 68,22% dan pada
siklus II 87,5%. Hasil belajar siswa aspek kognitif mengalami peningkatan, pada
temuan awal 31,22%, siklus I 71,87% dan pada siklus II yaitu 87,50%.
Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran, hasil belajar siswa dan mengembangkan keterampilan mengajar
guru pada pembelajaran IPS dengan memberikan stimulus pada siswa agar
mampu menemukan informasi secara mandiri kemudian dikaitkan dengan
kehidupan nyata di lingkungan sekitar agar dapat lebih mudah dipahami oleh
siswa. Selain itu dapat mendorong rasa ingin tahu dan keaktifan siswa dalam
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analogisnya, sehingga
pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna.
Berdasarkan ulasan latar belakang, maka peneliti akan mengkaji masalah
tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS melalui Model Discovery Learning Berbantuan Media
Audiovisual pada Siswa Kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang”.
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1.2

RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan maka
rumusan masalah secara umum yaitu:
“Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa
kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?”
Adapun rumusan masalah secara khusus dapat dirinci sebagai berikut:
1) Apakah penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan media
audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?
2) Apakah penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan media
audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas
VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?
3) Apakah penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan media
audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS
kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?
1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka alternatif tindakan yang dapat
dilakukan adalah dengan menerapkan model Discovery Learning berbantuan
media audiovisual. Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Langkah – Langkah Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Saintifik melalui
Model Discovery Learning Berbantuan Media Audiovisual
Langkahlangkah media
audiovisual
***)

Langkah-langkah pendekatan saintifik
dengan model pembelajaran Discovery
Learning berbantuan media audiovisual
Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

Mengamati
Guru dan
siswa
memahami
apa yang
hendak
dicatat,
melalui
kegiatan
pengamatan

Merumuskan
tujuan pengajaran

Siswa mengkondisikan diri untuk
mengikuti
pembelajaran

Menanya
Dari langkah
ini diharapkan
siswa mampu
merumuskan
masalah atau
merumuskan
hal yang ingin
diketahuinya

Persiapan
Kelas

Guru
merumuskan
tujuan pengajaran
dengan
memanfaatkan
media
Guru mengkondisikan kelas dan
mempersiapkan
media audiovisual
serta materi yang
akan disajikan
Guru memotivasi
siswa
untuk
memperhatikan
pelajaran

Langkahlangkah
pendekatan
saintifik *)

Mengumpulkan
Informasi
Siswa
mengolah
informasi dari
kegiatan
mengamati
dan kegiatan
mengumpulkan informasi

Mengasosiasi
kan/
Mengolah
Informasi
Siswa secara
bersama-sama,
saling
bekerjasama,
saling

Langkah-langkah
model pembelajaran
Discovery Learning
**)

Persiapan guru

Stimulation
siswa dihadapkan hal
yang membingungkan,
lalu timbul keinginan
untuk menyelidiki
Problem Statement
Guru
memberi
kesempatan
kepada
siswa
untuk
mengidentifikasi
sebanyak
mungkin
agenda-agenda masalah
yang relevan dengan
materi

Data Collection
siswa mengumpulkan
informasi
sebanyakbanyaknya
yang
relevan untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis

Langkah penyajian
pelajaran dan
pemanfaatan
media
Langkah kegiatan belajar
siswa

Guru mengajak
siswa mengamati
media audiovisual

Guru melakukan
tanya
jawab
dengan
siswa
tentang
video
yang telah diamati
Guru membentuk
kelas menjadi 5
kelompok
heterogen
Guru memberikan
masalah
yang
berkaitan dengan
materi
Guru
meminta
siswa
untuk
mencari referensi
sebanyakbanyaknya untuk
dapat menjawab
masalah

Siswa mempersiapkan diri sebelum menerima
pelajaran
menggunakan
media
Siswa mengamati
media
yang
ditampilkan dan
mencatat hal-hal
yang penting
Siswa mengajukan pertanyaan,
pendapat,
dan
jawaban tentang
materi
yang
disajikan
Siswa
mengkondisikan
diri
membentuk kelompok
sesuai
instruksi guru
Siswa memikirkan pemecahan
masalah
yang
disampaikan guru
Siswa mencoba
menemukan informasi dengan
pengetahuan
awalnya melalui
buku dan video
pembelajaran
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Langkahlangkah
pendekatan
saintifik *)

Langkah-langkah
model pembelajaran
Discovery Learning
**)

membantu
mengerjakan
hasil tugas
terkait dengan
materi yang
sedang
dipelajari

Data processing
Kegiatan
mengolah
data dan informasi
diperoleh siswa untuk
selanjutnya ditafsirkan
dengan cara tertentu
Verification
Siswa
melakukan
pemeriksaan
secara
cermat
untuk
membuktikan
benar
atau tidaknya hipotesis
yang ditetapkan dengan
temuan
alternatif,
dihubungkan dengan
hasil data processing

Mengkomunikasikan
Pada kegiatan
akhir
diharapkan
siswa dapat
menkomunika
sikan hasil
pekerjaan
yang telah
disusun baik
secara
bersama-sama
kelompok dan
ataupun secara
individu

Langkahlangkah media
audiovisual
***)

Generalization
Menarik
kesimpulan
melalui hasil verifikasi.
Langkah
evaluasi
pengajaran

Langkah-langkah pendekatan saintifik
dengan model pembelajaran Discovery
Learning berbantuan media audiovisual
Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

Guru
membimbing
siswa
dalam
berdiskusi

Siswa melakukan
diskusi kelompok
tentang masalah
yang
diberikan
berdasarkan
petunjuk dari guru
Siswa mempresentasikan laporan
hasil diskusi

Guru
meminta
perwakilan
kelompok
untuk
maju ke depan
kelas mempresentasikan
hasil
diskusi
Guru memberikan
penjelasan
dan
penguatan kepada
siswa
tentang
materi yang telah
diajarkan
Guru
menyimpulkan
hasil
pembelajaran
Guru memberikan
evaluasi
pembelajaran

Siswa mendengarkan
penjelasan
dan pembenaran
dari guru

Siswa menyimpulkan
hasil
pembelajaran
Siswa
mengerjakan
lembar evaluasi

Keterangan:
* Langkah – langkah pendekatan Saintifik menurut Permendikbud No.81A
**Langkah – langkah model Discovery Learning menurut Syah (2014: 243)
***Langkah-langkah media audiovisual menurut Djamarah dan Zain (2013: 136)
Adapun penjabaran penerapan pembelajaran IPS melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual berdasarkan tabel 1.1 mengikuti langkahlangkah sebagai berikut:
1) guru merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media;
2) guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan media audiovisual;
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3) guru memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan
menyampaikan tujuan pembelajaran;
4) siswa mengamati media yang ditampilkan kemudian mencatat hal-hal yang
penting (mengamati) (stimulation);
5) siswa melakukan tanya jawab dengan guru dan menyampaikan pendapatnya
tentang isi media yang ditampilkan (menanya) (problem statement);
6) guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen;
7) guru memberikan masalah yang berkaitan dengan materi (problem statement);
8) siswa mencoba menemukan informasi dengan pengetahuan awalnya melalui
buku dan video pembelajaran dan mencatat hasil temuan pada LKS
(mengumpulkan informasi) (data collection);
9) siswa melakukan diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan
berdasarkan petunjuk dari guru (mengolah informasi) (data processing);
10) siswa mempresentasikan laporan hasil diskusi (mengkomunikasikan)
(verification);
11) guru memberikan penjelasan dan penguatan kepada siswa tentang materi
secara lebih mendalam (verification);
12) siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran (generalization);
13) siswa mengerjakan lembar evaluasi.
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1.3

TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01
Semarang.
1.3.2 Tujuan Khusus
1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas VB SDN Ngaliyan 01

Semarang pada pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual.
2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01

Semarang pada pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual.
3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang pada

pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual.

1.4

MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat

teoritis maupun besifat praktis, antara lain:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01
Semarang, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan pembelajaran IPS,
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menjadi bahan masukan untuk kegiatan penelitian selanjutnya, serta untuk
menambah wawasan dan pengetahuan bagi dunia pendidikan.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Manfaat Bagi Siswa
Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual dapat
mengembangkan kemampuan berpikir siswa lebih kritis dan logis, menumbuhkan
rasa percaya diri siswa, saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam kelompok,
memberikan penanaman konsep yang benar dan sebagai bekal untuk jenjang
pendidikan selanjutnya, dan dapat memberikan motivasi kepada siswa dengan
kegiatan Discovery Learning yang menarik dan lebih menantang.
1.4.2.2 Manfaat Bagi Guru
Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan model pembelajaran
yang kreatif dan inovatif. Selain itu, sebagai sarana bagi guru untuk mengevaluasi
diri terhadap proses pembelajaran yang berlangsung selama ini. Guru juga dapat
meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman langsung pada guru tentang
model pembelajaran yang kooperatif antara guru dan siswa.
1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah
Hasil penelitian tentang penerapan model Discovery Learning berbantuan
media audiovisual pada pembelajaran IPS kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang
sebagai kontribusi dalam hal perbaikan kualitas pembelajaran yang selama ini
telah dilaksanakan, sehingga mutu sekolah dapat tetap terjaga dan semakin
meningkat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

KERANGKA TEORI

2.1.1

Hakikat Belajar
Proses belajar merupakan suatu proses yang harus dilalui seseorang

sebagai upaya pencapaian tujuan dan kompetensi yang telah ditetapkan. Banyak
ahli yang merumuskan definisi dan batasan tentang hakikat belajar. Majid (2014:
15) mengungkapkan belajar hakikatnya merupakan proses perubahan yang terjadi
dalam diri seseorang berupa sikap, kebiasaan, kepandaian dan kecakapan yang
bersifat menetap dalam bentuk tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Syah
(2009: 68) juga menyatakan belajar sebagai tahapan seluruh tingkah laku individu
yang relatif menetap sebagai hasil interaksi dan pengalaman terhadap lingkungan
yang melibatkan proses kognitif. Selanjutnya menurut Anitah (2011: 2.5) belajar
adalah usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru
sebagai pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan secara menyeluruh
meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga seseorang dikatakan
belajar apabila adanya indikasi proses tersebut secara sadar dan menghasilkan
perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman interaksi dengan
lingkungan. Lebih lanjut Hosnan (2014: 7) menyatakan bahwa belajar pada
hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua yang ada di sekitar individu.
Belajar juga merupakan proses memahami, mengamati, dan melihat sesuatu.
Sedangkan Hamalik (2011: 27) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses, suatu
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kegiatan dan bukan sekedar hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat,
namun lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan
hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.
Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 22) belajar memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1) belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan sebagai arah kegiatan,
sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar;
2) belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang
lain, sehingga belajar bersifat individual;
3) belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. hal
ini berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu;
4) belajar mengakibatkan perubahan diri orang yang belajar yang bersifat integral
yaitu perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saling terpisahkan.
Berdasarkan definisi belajar dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa
belajar pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk
memperoleh perubahan berupa tingkah laku sebagai hasil pengalaman dan
interaksi dengan lingkungan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Seseorang dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan tingkah
laku yang dapat diwujudkan dalam peningkatan kemampuan siswa sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.2

Hakikat Pembelajaran
Pembelajaran disebut sebagai proses dasar dari pendidikan yang

menentukan keberhasilan dan ketercapaian sistem pendidikan yang berlaku dalam
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suatu negara. Rifa’i dan Anni (2011: 194) menjelaskan pembelajaran merupakan
suatu proses sistematis yang komponennya berperan penting untuk meningkatkan
keberhasilan siswa. Komponen sistem tersebut adalah pendidik, siswa, materi
pembelajaran, dan lingkungan belajar yang saling berinteraksi mencapai tujuan
pembelajaran. Sedangkan Hosnan (2014: 18) menekankan pembelajaran sebagai
proses interaksi komunikasi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Interaksi
komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka maupun
tidak langsung melalui media yang sebelumnya telah ditetapkan. Menurut aliran
behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku siswa
melalui penyediaan lingkungan dan stimulus (Hamdani, 2011: 23). Menurut
Majid (2014: 15) hakikat pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa
dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar. Proses
pembelajaran bersifat individual dan kontekstual, yang berarti disesuaikan dengan
tingkat perkembangan dan lingkungan siswa.
Rifa’i dan Anni (2011: 194-96) menjelaskan beberapa komponen
pembelajaran, antara lain:
1) tujuan yang diupayakan pencapaiannya melalui pembelajaran pengetahuan dan
keterampilan yang dirumuskan semakin spesifik dan operasional;
2) selain menjadi subjek, siswa juga menjadi obyek pembelajaran yang
merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran;
3) materi pembelajaran, merupakan komponen utama pembelajaran lainnya yang
memberikan bentuk dari kegiatan pembelajaran;
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4) strategi pembelajaran, adalah pola umum untuk mewujudkan proses
pembelajaran yang efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran;
5) media pembelajaran, adalah alat yang digunakan oleh guru dalam penyampaian
materi pembelajaran;
6) penunjang yang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudah
proses pembelajaran, meliputi: buku sumber, fasilitas belajar, bahan pelajaran,
alat pelajaran, dan sebagainya.
Berdasarkan berbagai definisi tentang pembelajaran diatas, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa dan
lingkungannya untuk mendukung dan menarik minat siswa sehingga dapat
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara optimal dan
menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Guru
mengajar dalam perspektif pembelajaran artinya guru menyediakan fasilitas
belajar bagi siswanya.
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Syah (2009: 145157) antara lain:
1) faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), adalah kondisi jasmani dan rohani
siswa yang meliputi dua aspek, yaitu:
a) aspek fisiologis. kondiri jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat
kebugaran tubuh dan sendi mempengaruhi semangat dan intensitas belajar;
b) aspek psikologis, meliputi inteligensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi
siswa;
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2) faktor eksternal, meliputi:
a) lingkungan sosial, meliputi: lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial
siswa, lingkungan sosial orang tua dan keluarga;
b) lingkungan nonsosial, misalnya: gedung sekolah dan letaknya, rumah
tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca
dan waktu belajar yang digunakan siswa;
c) faktor pendekatan belajar, yaitu upaya belajar siswa yang meliputi strategi
dan metode yang digunakan siswa dalam pembelajaran.
Sedangkan menurut Slameto (2010: 54-72) faktor yang mempengaruhi
belajar yaitu:
1) Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu
yang sedang belajar, antara lain:
a) faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh; dan
b) faktor psikologis, meliputi: inteligensi, perhatian, bakat, minat, motif,
kematangan, dan kelelahan.
2) Faktor Ekstern
Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
seseorang yang sifatnya berasal dari luar diri individu, antara lain:
a) Faktor Keluarga
Faktor keluarga yang mempengaruhi belajar antara lain mencakup: cara orang
tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.
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b) Faktor Sekolah
Faktor sekolah, seperti: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa,
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar
pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah.
c) Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat antara lain: kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi proses belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri siswa sendiri yang dapat
mempengaruhi belajarnya, misalnya kondisi fisik dan psikis siswa. Sedangkan
faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh pada diri siswa yang berasal dari
luar, misalnya faktor lingkungan dan pendekatan yang digunakan guru. Kedua
faktor ini sangat terkait dan berpengaruh pada proses belajar siswa. Artinya,
apabila ada salah satu faktor yang tidak optimal maka akan berdampak pada
proses dan hasil belajar siswa.
2.1.4 Kualitas Pembelajaran
Kualitas

pembelajaran

diartikan

sebagai

sebuah

indikator

yang

menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran. Hamdani (2011: 295)
mendefinisikan hakikat kualitas pembelajaran merupakan kualitas implementasi
dari program-program yang telah dirancang sebelumnya. Kualitas diartikan
sebagai mutu atau keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan
sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran (Etzioni dalam
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Hamdani 2011: 194). Efektivitas ini merupakan suatu konsep yang lebih luas
mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas
belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran
seni. Lebih lanjut Daryanto (2011: 54) menjelaskan efektivitas belajar adalah
pencapaian

tujuan

pembelajaran

berupa

peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran.
Hamdani (2011: 194) mengemukakan beberapa aspek efektivitas 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. Hal ini penting
dimaknai bahwa keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa
ditentukan oleh efektivitas upaya pencapaian kompetensi belajar yang ditetapkan.
Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

kualitas

pembelajaran adalah suatu indikator penentu keberhasilan proses pembelajaran
baik guru maupun siswa yang ditandai oleh pencapaian tujuan pembelajaran.
Artinya, suatu pembelajaran dikatakan berkualitas jika proses pembelajaran
memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkah laku siswa baik dalam sikap,
perilaku, maupun keterampilan siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Menurut Depdiknas (2004: 7-10) kualitas pembelajaran terdiri dari
beberapa komponen, yaitu: (1) keterampilan guru; (2) materi pembelajaran; (3)
iklim pembelajaran; (4) media pembelajaran; (5) aktivitas siswa; (6) hasil belajar.
Dalam penelitian ini, kualitas pembelajaran akan dikaji dalam 3 (tiga) variabel
penelitian, meliputi: keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
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2.1.4.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran
Keterampilan guru dalam pembelajaran berkenaan dengan kompetensi
guru mengelola pembelajaran dalam rangka mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki masing-masing siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus
menguasai keterampilan dasar mengajar. Djamarah (2010: 99) menjelaskan
keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang mutlak harus dikuasai
oleh guru, karena melalui keterampilan tersebut diharapkan guru dapat
mengoptimalkan peranannya di kelas. Menurut Sardiman (2011: 144) peranan
guru dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru sebagai:
1) informator; sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi
lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum;
2) organisator; guru berperan sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus,
workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain;
3) motivator; peranan ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan
dan pengembangan kegiatan belajar siswa;
4) pengarah/direktor; guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan
mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
5) inisiator; guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar yang
merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh siswa;
6) transmitter; dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar
kebijkasanaan pendidikan dan pengetahuan;
7) fasilitator; guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajarmengajar, misalnya menciptakan suasana kegiatan belajar yang efektif;
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8) mediator; guru berperan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa;
9) evaluator; guru mempunyai otoritas menilai prestasi siswa di bidang akademis
dan tingkah laku sosial, sehingga dapat menentukan keberhasilan siswa.
Menurut Rusman (2014: 80) keterampilan dasar mengajar guru berupa
bentuk-bentuk perilaku mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang
guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara
terencana dan profesional. Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif
indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan ketrampilan mengajar.
Keterampilan yang dimaksud antara lain:
2.1.4.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills)
Menurut Djamarah (2010: 138-139) keterampilan membuka pelajaran
adalah kegiatan guru untuk menyiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa
agar terpusat pada materi yang akan dipelajari. Rusman (2014: 80) menjelaskan
keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk
menciptakan situasi agar siswa siap mental dan perhatian siswa terpusat pada apa
yang dipelajari serta memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mengikuti
pembelajaran sampai selesai dengan semangat dan konsentrasi yang tinggi.
Komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Usman (2013: 9293) meliputi:
1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu
pelajaran, dan pola interaksi yang bervariasi;
2) menimbulkan motivasi disertai kehangatan dan antusias, rasa ingin tahu,
mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa;
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3) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan dan
batas-batas tugas, menyarankan langkah yang akan dilakukan, mengingatkan
masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan;
4) membuat kaitan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang dikuasai
siswa.
2.1.4.1.2 Keterampilan Bertanya (Questioning Skills)
Keterampilan bertanya merupakan keterampilan dasar mengajar yang
paling sederhana untuk dapat dikuasai oleh guru yang dipersyaratkan bagi
penguasaan keterampilan berikutnya. Darmadi (2010: 1) menjelaskan hakikat
bertanya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin
diketahui. Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan tanya jawab
guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa menunjukkan adanya interaksi di
kelas yang dinamis dan multiarah. Tujuan guru mengajukan pertanyaan yaitu: (1)
mengembangkan pendekatan CBSA; (2) menimbulkan rasa ingin tahu; (3)
merangsang fungsi berpikir; (4) mengembangkan keterampilan berpikir; (5)
memfokuskan perhatian siswa; (6) menstruktur tugas yang akan diberikan; (7)
mendiagnosis kesulitan belajar siswa, (8) mengkomunikasikan harapan yang
diinginkan

guru

dan

siswa;

(9)

merangsang

terjadinya

diskusi

dan

memperlihatkan perhatian pada gagasan dan terapan siswa.
Anitah (2011: 7.5) menjelaskan tujuan bertanya adalah untuk memperoleh
informasi. Selain itu untuk meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan
siswa dengan siswa sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam
proses pembelajaran. Melalui kegiatan bertanya akan membantu siswa belajar
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dengan kawannya, membantu siswa lebih sempurna memahami informasi dan
mengemabangkan keterampilan kognitif tingkat tinggi.
Anitah (2011: 7.7-7.15) mengelompokkan keterampilan bertanya menjadi
dua bagian, yaitu:
1) keterampilan bertanya dasar terdiri atas: (a) pengungkapan pertanyaan secara
jelas; (b) pemberian acuan; (c) pemusatan; (d) pemindahan giliran; (e)
penyebaran; (f) pemberian waktu berfikir; dan (g) pemberian tuntunan.
2) keterampilan bertanya lanjut, antara lain: (a) pengubahan tuntutan kognitif
dalam menjawab pertanyaan; (b) pengaturan urutan pertanyaan; (c)
penggunaan pertanyaan pelacak; (d) peningkatan terjadinya interaksi.
2.1.4.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills)
Darmadi (2010: 2) menjelaskan penguatan adalah respons yang diberikan
terhadap perilaku yang dapat memungkinkan berulangnya kembali perilaku
tersebut. Dalam rangka pengelolaan kelas, terdapat dua jenis penguatan yaitu
penguatan positif yang bertujuan untuk mempertahankan perilaku positif dan
penguatan negatif yang bertujuan untuk menghentikanrangsangan yang tidak
menyenangkan. Sedangkan menurut Rusman (2014: 84) 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 dalam keterampilan memberi penguatan adalah:
1) penguatan verbal, adalah penguatan yang paling mudah digunakan dalam
pembelajaran yang dapat diberikan dalam bentuk pujian, komentar, dukungan,
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dorongan dan pengakuan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku
siswa. biasanya berupa kata-kata maupun kalimat;
2) penguatan nonverbal, dapat ditunjukkan melalui: (a) mimik dan gerakan tubuh;
(b) gerak mendekati; (c) sentuhan; (d) kegiatan yang menyenangkan; (e)
pemberian simbol atau benda;
3) penguatan tak penuh, adalah penguatan berupa respons yang sebagian benar
dan sebagian lainnya masih perlu perbaikan (Anitah, 2011: 7.25-7.28).
2.1.4.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Stimulus Variation)
Variasi stimulus adalah kegiatan guru dalam proses interaksi belajar
mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan agar siswa tetap antusias,
tekun, dan penuh partisipasi (Usman, 2013:84). Menurut Darmadi (2010: 3),
kegiatan pembelajaran variasi merujuk pada tindakan guru yang disengaja
maupun spontan untuk meningkatkan perhatian siswa selama pembelajaran
berlangsung. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kejenuhan siswa
sehingga perhatian mereka dapat terpusat pada kegiatan pembelajaran.
Komponen dalam keterampilan mengadakan variasi, meliputi:
1) variasi gaya mengajar, meliputi variasi suara, penekanan, pemberian waktu,
kontak pandang, gerakan anggota badan, pindah posisi;
2) variasi media dan bahan ajar, meliputi: variasi media pandang, variasi media
dengar, dan variasi media taktil;
3) variasi interaksi, mencakup pola interaksi antara guru dan siswa (Djamarah,
2010:126-130).
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2.1.4.1.5 Keterampilan Menjelaskan (Explaining skills)
Kegiatan menjelaskan merupakan keterampilan yang sering dilakukan
oleh guru dalam pembelajaran. Rusman (2014: 86) mengemukakan kegiatan
menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara
sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan lainnya, misalnya
sebab dan akibat. Sedangkan Djamarah (2010: 130-131) menekankan pengertian
menjelaskan adalah pemberian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara
sistematis untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau sebaliknya. Usman
(2013: 89) mengungkapkan pemberian penjelasan adalah salah satu aspek penting
kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di kelas. Guru cenderung
mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam
memberikan fakta, ide, maupun pendapat.
Komponen-komponen dalam keterampilan mengadakan variasi menurut
Darmadi (2010: 4), meliputi:
1) keterampilan merencanakan penjelasan, mencakup: (a) isi pesan yang dipilih
dan disusun sistematis disertai contoh; (b) hal-hal yang berkaitan dengan siswa.
2) keterampilan menyajikan penjelasan, mencakup: (a) kejelasan; (b) penggunaan
contoh dan ilustrasi yang mengikuti pola induktif dan deduktif; (c) pemberian
tekanan pada bagian-bagian yang penting; serta (d) balikan.
2.1.4.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Menurut Darmadi (2011: 5) diskusi kelompok kecil mempunyai ciri-ciri
seperti: (1) melibatkan 3-9 orang siswa setiap kelompoknya; (2) mempunyai
tujuan yang mengikat; (3) berlangsung dalam interaksi tatap muka informal; (4)
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mengembangkan sikap saling membantu; dan (5) meningkatkan pemahaman.
Djamarah (2010: 157) menjelaskan keterampilan membimbing kelompok kecil
adalah proses teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam interaksi tatap
muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, memecahkan masalah,
dan membuat keputusan. Sedangkan menurut Rusman (2014: 89) keterampilan
membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara untuk memfasilitasi
pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara berkelompok.
Anitah (2011: 8.21-8.26) mengungkapkan beberapa komponen dalam
keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu: (1) memusatkan
perhatian; (2) memperjelas masalah atau uraian pendapat; (3) menganalisis
pandangan;

(4)

meningkatkan

urunan;

(5)

menyebarkan

kesempatan

berpartisipasi; (6) menutup diskusi (membuat rangkuman, mengemukakan tindak
lanjut, menilai proses dan hasil diskusi).
2.1.4.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas menurut Djamarah (2010: 144) adalah keterampilan
guru menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi
terjadinya proses interaksi edukatif. Kondisi belajar yang optimal dapat tercapai
jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya
dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Sedangkan menurut Winataputra (2005: 8.39) keterampilan mengelola kelas
adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang
optimal, serta mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi
belajar yang lebih optimal. Anitah (2011: 8.36) mengungkapkan keterampilan
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mengelola kelas yaitu keterampilan menciptakan dan mempertahankan kondisi
pembelajaran yang optimal dan memperbaiki kondisi pembelajaran yang
terganggu agar menjadi optimal kembali.
Terdapat 2 komponen utama dalam pengelolaan kelas, antara lain:
1) keterampilan bersifat preventif, misalnya: menunjukkan sikap tanggap,
membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk
yang jelas, menegur, dan memberi penguatan;
2) keterampilan yang bersifat represif, antara lain: memodifikasi tingkah laku,
pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang
menimbulkan masalah pendekatan (Anitah, 2011: 8.37-8.43).
2.1.4.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses dalam membantu
siswa mengembangkan kemajuan mencapai tujuan berdasarkan kompetensi,
pendekatan dan bahan pelajaran (Djamarah, 2010: 164). Menurut Rusman (2014:
91) pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan dan daya tarik siswa. Guru dapat melakukan variasi,
bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran untuk memberikan sentuhan
kebutuhan individual. Winataputra (2005: 8.55-8.56) mengungkapkan pengajaran
kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian
bantuan terhadap setiap kebutuhan siswa. Sedangkan bagi siswa dapat
meningkatkan keterlibatannya dalam proses pembelajaran.
Usman (2013: 106-107) menjabarkan komponen dalam keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perorangan, antara lain: (1) keterampilan
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mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan mengorganisasi; (3)
keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan (4) keterampilan
merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran.
2.1.4.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills)
Menurut Djamarah (2010: 138-139) keterampilan menutup pelajaran
adalah kegiatan mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Anitah (2011: 8.4)
menjelaskan kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan untuk memantapkan
atau menindaklanjuti topik yang telah dibahas. Menurut Usman (2013:92)
keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengakhiri
kegiatan belajar mengajar, meliputi: (1) merangkum dan membuat garis-garis
besar persoalan yang baru dipelajari; (2) mengonsolidasikan perhatian siswa pada
hal-hal pokok dalam pelajaran yang bersangkutan; (3) mengorganisasi semua
kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari; dan (4) memberikan tindak lanjut
berupa saran dan ajakan untuk mempelajari materi yang baru
Komponen-komponen menutup pelajaran menurut Anitah (2011: 8.6-8.10)
antara lain: (1) meninjau kembali; (2) mengevaluasi; (3) memberi tindak lanjut.
Menurut Permendiknas nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses satuan
pendidikan dasar dan menegah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam
kegiatan penutupan adalah:
1) bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat simpulan;
2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
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4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi,
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa;
5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar
mengajar guru adalah serangkaian keterampilan yang harus dikuasai oleh guru
yang bertujuan untuk mengelola pembelajaran dan mengkondisikan proses
pembelajaran dalam rangka mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki siswa
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar sebagai
perwujudan profesionalitas guru, sehingga hendaknya selalu ditingkatkan dalam
upaya menghadapi perkembangan yang terjadi dalam bidang pendidikan.
Indikator keterampilan dasar mengajar guru dalam pembelajaran IPS
melalui model Discovery Learning berbantuan media audiovisual adalah: (1)
melaksanakan pra pembelajaran; (2) membuka pembelajaran; (3) menyajikan
materi menggunakan

media audiovisual; (4) melakukan tanya jawab dengan

siswa; (5) membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen; (6) mengajukan
masalah untuk dipecahkan oleh siswa dalam kelompok; (7) menginstruksikan tiap
siswa untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk menjawab masalah; (8)
membimbing kelompok mempresentasikan hasil diskusi; (9) memberikan
penjelasan dan penguatan kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan; (10)
menutup pembelajaran.
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2.1.4.2 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Sekolah merupakan tempat terlaksananya kegiatan pembelajaran, dengan
demikian sekolah menjadi tempat mengembangkan aktivitas dan potensi bagi
siswa. Oleh karenanya, guru sebagai pendidik harus menyediakan kondisi
pembelajaran dan sarana yang kondusif untuk memfasilitasi masing-masing siswa
agar dapat melakukan semua aktivitasnya di sekolah secara optimal. Menurut
Dimyati dan Mudjiono (2013: 22) siswa adalah subjek yang terlibat dalam
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa mengalami suatu proses belajar yang
menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Dengan
adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan, evaluasi dan
keberhasilan belajar menyebabkan siswa semakin sadar kemampuan dirinya
sehingga dapat memperkuat keinginan siswa untuk mandiri. Sudjana (2013: 72)
menekankan aktivitas belajar mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan
kegiatan siswa dalam mempelajari bahan ajar yang disampaikan guru.
Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan
belajar sendiri dan melakukan aktivitas sendiri. Siswa belajar sambil bekerja,
karena melalui proses bekerja siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan
pengembangan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat
(Hamalik, 2011: 171-172). Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menyebutkan
jenis-jenis aktivitas dalam belajar, yang dapat digolongkan sebagai berikut :
1) visual activities, misalnya: memperhatikan gambar, melakukan percobaan,
menanggapi pekerjaan orang lain;
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2) oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi;
3) listening activities, misal: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, pidato;
4) writing activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, menyalin;
5) drawing activities, misalnya: menggambar, membuat peta, diagaram;
6) motor activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat kontruksi, model
mereparasi, bermain, berkebun beternak;
7) mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, membuat hubungan, mengambil keputusan;
8) emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran yang
mencakup interaksi dan kegiatan siswa dengan media dan lingkungan belajar,
sehingga tercipta suatu kondisi belajar yang efektif. Keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa.
Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model
Discovery Learning berbantuan media audiovisual antara lain: (1) mempersiapkan
diri mengikuti pembelajaran menggunakan media audiovisual; (2) menanggapi
apersepsi guru sesuai materi; (3) mengamati video pembelajaran yang disajikan
guru; (4) mengajukan pertanyaan, pendapat dan jawaban pertanyaan mengenai
materi yang dipelajari; (5) mengkondisikan diri membentuk kelompok sesuai
instruksi guru; (6) memperhatikan masalah yang diberikan oleh guru kemudian

34

memikirkan pemecahannya; (7) menemukan informasi pemecahan masalah
melalui berbagai referensi dan mencatat pada LKS; (8) melakukan diskusi
kelompok berdasarkan temuan yang didapatkan; (9) mempresentasikan hasil
diskusi kelompok ke depan kelas; (10) melakukan refleksi pembelajaran.
2.1.4.3 Materi Pembelajaran
Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah segala bentuk bahan atau
materi yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif (Hamdani, 2011:
120). Menurut Darmadi (2010: 212) materi pembelajaran merupakan salah satu
komponen yang berperan penting dalam membantu siswa mencapai standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Bahan ajar atau materi
pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan yang
harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
Sedangkan menurut Sudjana (2013: 67) bahan ajar adalah materi mata pelajaran
yang diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum
yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sanjaya (2008: 141)
menjelaskan materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi
kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai kompetensi dasar dalam rangka
pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran.
Darmadi (2010: 214-215) menyebutkan beberapa prinsip yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan materi pembelajaran, meliputi:
1) prinsip relevansi artinya keterkaitan. materi pembelajaran harus relevan dengan
pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar;
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2) prinsip konsistensi artinya keajegan. materi pembelajaran yang harus dikuasai
oleh siswa harus konsisten sesuai dengan kompetensi dasar;
3) prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup membantu
siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
Langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran menurut Darmadi (2010:
214-215), antara lain:
1) mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan
kompetensi dasar;
2) sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu mengidentifikasi
aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai
siswa karena setiap aspek dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar
membutuhkan jenis materi yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

materi

pembelajaran atau bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang
disusun secara sistematis sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
harus dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan materi harus
mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan
sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.
2.1.4.4 Iklim Pembelajaran
Dimyati dan Mudjiono (2013: 35-36) menjelaskan iklim atau suasana
pembelajaran mencakup kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, dan alat-alat
belajar yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Selain kondisi fisik,
iklim pergaulan di sekolah juga berperan penting pada kegiatan belajar. Guru
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bertugas untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menarik dan menyenangkan
bagi siswa. Sedangkan Trisetiyanto (2013) mendefinisikan iklim pembelajaran
sebagai gejala fisik dan psikologis baik personal maupun sosial di sekolah yang
mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Iklim belajar dapat diukur
melalui persepsi siswa terhadap suasana sekolah karena mereka adalah subjek
yang mengalami dan merasakan suasana sekolah dalam waktu yang relatif lama.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan iklim
pembelajaran yang kondusif, antara lain:
1) jika kondisi fisik sekolah tidak memenuhi syarat untuk kegiatan belajar, guru
dapat melakukan usaha perbaikan;
2) setiap guru berkewajiban mewujudkan pergaulan yang tertib dan akrab;
3) jika siswa tidak mempunyai ruang belajar, maka guru dapat membentuk
kelompok belajar dan giliran tempat untuk belajar bersama;
4) guru berperan dalam usaha pencegahan adanya grup-grup siswa yang
cenderung merusak (Dimyati dan Mudjiono, 2013: 35-36).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim pembelajaran
adalah suatu kondisi baik yang mencakup kondisi fisik maupun suasana yang
mempengaruhi proses pembelajaran. Iklim pembelajaran yang kondusif,
menyenangkan, dan dapat menarik perhatian siswa berperan penting dalam
tercapainya hasil belajar optimal sesuai tujuan pembelajaran yang ditentukan.
2.1.4.5 Kualitas Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari
kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam proses komunikasi
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pembelajaran diperlukan suatu media yang berfungsi untuk memperjelas pesan
yang ingin disampaikan guru kepada siswa yang disebut media pembelajaran.
Menurut Hamdani (2011: 243-244) media pembelajaran adalah segala sesuatu
yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa
sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Sedangkan
menurut Arsyad (2009: 4-5) media pembelajaran adalah salah satu komponen
sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di
lingkungan siswa yang dapat memberikan stimulus untuk belajar. Anitah (2011:
6.5-6.6) mengungkapkan dalam bentuk komunikasi pembelajaran, penggunaan
media sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan
atau kompetensi. Proses pembelajaran terjadi apabila ada komunikasi antara siswa
dengan media atau secara tidak langsung berkomunikasi dengan guru. Media
pembelajaran dianggap berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku pada diri
siswa. Menurut Sanjaya (2008: 204-205) media pembelajaran adalah alat
perantara yang berfungsi sebagai sumber belajar atau berupa kegiatan semacam
seminar, karyawisata, diskusi, simulasi, dan sebagainya yang dikondisikan untuk
menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan.
Sudjana dan Rivai (2011: 4-5) menjelaskan dalam memilih media
pembelajaran harus memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:
1) ketepatan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan;
2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran agar mudah dipahami siswa;
3) kemudahan memperoleh media;
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4) keterampilan guru dalam menggunakannya. Nilai dan manfaat media sebagai
dampak penggunaan media saat terjadi interaksi siswa dengan lingkungannya;
5) tersedia waktu untuk menggunakan media;
6) sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung dalam
media dengan mudah dapat dipahami siswa.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan media pembelajaran
adalah media yang dapat menyalurkan pesan dan informasi yang ingin
disampaikan oleh guru kepada siswa, agar siswa aktif mengikuti pem-belajaran
dan tercipta situasi pembelajaran yang kondusif. Peranan media dalam kualitas
pembelajaran yaitu memperlancar interaksi guru dengan siswa sehingga kegiatan
pembelajaran lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran dikatakan berhasil
apabila terjadi perubahan tingkah laku pada siswa yang berdampak pada
pencapaian hasil belajar yang optimal.
2.1.4.6 Hasil Belajar
Darmadi (2010: 175) menjelaskan hasil belajar adalah prestasi belajar
siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan perubahan
tingkah laku pada diri siswa yang bersangkutan. Sedangkan pengertian hasil
belajar menurut Suprijono (2012: 5-7) adalah perubahan perilaku dalam semua
aspek potensi kemanusiaan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Syah (2009:
216) menekankan bahwa pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal
meliputi semua ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan
proses belajar siswa. Ketercapaian tujuan pembelajaran yang mencakup ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik merupakan hasil belajar siswa di sekolah. Hasil
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belajar tersebut nampak sebagai perubahan perilaku yang dirumuskan dalam
pernyataan verbal melalui tujuan pembelajaran (Sudjana, 2013: 49-50). Berikut
unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga aspek hasil belajar tersebut:
1) tipe hasil belajar bidang kognitif, meliputi: (a) hasil belajar pengetahuan
hafalan; (b) hasil belajar pemahaman; (c) hasil belajar penerapan; (d) hasil
belajar analisis; (e) hasil belajar sintesis; dan (f) hasil belajar evaluasi;
2) tipe hasil belajar bidang afektif, mencakup beberapa tingkatan yaitu:
a) receiving, yaitu kepekaan siswa menerima stimulus yang datang;
b) responding, yaitu reaksi ketika ada stimulus yang datang;
c) valuing, yaitu berkenaan dengan nilai dan kepercayaan pada stimulus;
d) organisasi, yaitu pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi;
e) internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang dimiliki;
3) tipe hasil belajar bidang psikomotor, mencakup enam tingkatan yaitu: (a)
gerakan refleks; (b) keterampilan gerakan dasar; (c) kemampuan perseptual;
(d) kemampuan di bidang fisik; (e) gerakan-gerakan skill; (f) kemampuan yang
berkenaan dengan non decursive komunikasi.
Berdasarkan pengertian hasil belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar adalah suatu indikator yang mencakup ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik untuk menunjukkan berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran yang
dilakukan sesuai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Perubahan perilaku
sebagai hasil belajar harus mencakup semua aspek yang bersifat komprehensif.
Pengukuran hasil belajar IPS dalam penelitian ini meliputi penilaian
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada penilaian ranah kognitif dilakukan dalam
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bentuk tes (evaluasi pada akhir pembelajaran), sedangkan penilaian ranah afektif
dan psikomotorik dicantumkan dalam pengamatan sikap dan perilaku dengan
menggunakan instrumen aktivitas siswa.
Adapun indikator hasil belajar IPS pada ranah kognitif dalam penelitian ini
adalah: (1) membedakan bentuk perjuangan rakyat indonesia melalui perjuangan
fisik dan diplomasi; (2) menjelaskan penyebab terjadinya usaha mempertahankan
kemerdekaan; (3) mengidentifikasi peristiwa 10 November 1945 di surabaya; (4)
menganalisis peristiwa di daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan
berdasarkan hasil membaca/ wawancara; (5) menjelaskan perjanjian menuju
pengakuan kedaulatan Indonesia; (6) mengidentifikasi terjadinya agresi militer
belanda terhadap Republik Indonesia; (7) mengidentifikasi peranan PBB dalam
memperbaiki hubungan negara indonesia dengan belanda; (8) menceritakan
peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan; (9) menjelaskan
cara menghargai jasa para tokoh kemerdekaan; (10) memberikan contoh perilaku
yang perlu diteladani seorang pahlawan.
Indikator hasil belajar IPS pada ranah afektif dalam penelitian ini adalah:
(1) mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran menggunakan media audiovisual;
(2) mengajukan pertanyaan, pendapat dan jawaban pertanyaan mengenai materi
yang dipelajari; (3) mengkondisikan diri membentuk kelompok sesuai instruksi
guru; (4) memperhatikan masalah yang diberikan oleh guru kemudian
memikirkan pemecahannya; (5) melakukan diskusi kelompok berdasarkan temuan
yang didapatkan; (6) melakukan refleksi pembelajaran.
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Indikator hasil belajar IPS pada ranah psikomotorik dalam penelitian ini
adalah: (1) menanggapi apersepsi guru sesuai materi; (2) mengamati video
pembelajaran yang disajikan guru; (3) menemukan informasi pemecahan masalah
melalui berbagai referensi dan mencatat pada LKS; (4) mempresentasikan hasil
diskusi kelompok ke depan kelas.
Penetapan indikator keberhasilan didasarkan pada KKM sekolah yang
bersangkutan. Berikut tabel kriteria ketuntasan belajar siswa:

Tabel 2.1
Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kualifikasi

Individu

Klasikal

≥ 66

≥ 75%

Berhasil

< 66

< 75%

Tidak Berhasil

Sumber: SK KKM Mata Pelajaran IPS SDN Ngaliyan 01 Semarang 2014/2015
2.1.5 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
2.1.5.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk tingkat SD/MI menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa,
fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada SD/MI
mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.
Terdapat banyak persepsi oleh para ahli tentang pengertian IPS, hal
tersebut disebabkan adanya perbedaan pendekatan yang diterapkan pada setiap
jenjang sekolah. Susanto (2014: 6) mengungkapkan IPS sebagai integrasi berbagai
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cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, antara lain: sosiologi, politik, geografi,
hukum, ekonomi, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena
sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang
ilmu sosial. Sapriya (2014:7-12) juga menjelaskan IPS sebagai mata pelajaran
seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang
relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk
tujuan pendidikan. Menurut Trianto (2007: 124) IPS adalah bagian dari kurikulum
sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi,
geografi, sejarah, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.
Berdasarkan beberapa definisi IPS tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPS
adalah suatu mata pelajaran yang membahas tentang manusia dan masalahmasalah sosial sebagai hasil integrasi dari beberapa disiplin ilmu-ilmu sosial yang
diajarkan secara terpadu. Materi IPS mengacu kepada ilmu-ilmu sosial, artinya
konsep, teori, dan prinsip yang diterapkan pada IPS adalah konsep, teori, dan
prinsip yang berlaku pada ilmu-ilmu sosial.
2.1.5.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Trianto (2007: 128) menjelaskan tujuan utama IPS adalah untuk
mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di
masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan permaslahan dan
mampu menyelesaikan masalah baik yang terjadi pada dirinya sendiri maupun
dalam masyarakat. Sedangkan menurut Taneo (2010: 1.27) tujuan utama
pengajaran

IPS

adalah

untuk

memperkaya

kehidupan

siswa

dengan

mengembangkan kemampuan di lingkungannya, melatih siswa untuk dapat
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menempatkan diri di masyarakat yang demokratis, dan menjadikan negaranya
menjadi tempat hidup yang lebih baik. Gunawan (2013: 48-49) menjelaskan
tujuan pembelajaran IPS adalah membentuk warga negara yang berkemampuan
sosial dengan kekuatan fisik dan sosial yang menjadikan warga negara yang baik
dan bertanggung jawab.
Tujuan mata pelajaran IPS berdasarkan BSNP (2006: 175) adalah agar
siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:
1) mengenal konsep tentang 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 sosial dan kemanusiaan;
4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan tujuan pembelajaran IPS
adalah untuk memberikan bekal kepada siswa agar dapat mengenal diri sendiri
dan lingkungan sosial serta dapat mengembangkan diri dan memecahkan masalah
yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. sehingga siswa dapat menjadi
warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai.
2.1.5.3 Karakteristik Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Susanto (2014: 10-25) menjabarkan karakteristik mata pelajaran IPS
ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:
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2.1.5.3.1 Karakteristik Ditinjau dari Aspek Tujuan
Pada karakteristik ini, IPS cenderung mengarah pada pemberdayaan
intelektual

siswa, sehingga dalam pelaksanaannya digabungkan

dengan

pendekatan kontekstual. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan bertanya,
pemodelan, dan penemuan yaang menuntut siswa untuk dapat melakukan aktivitas
belajar sendiri sesuai dengan tuntutan IPS yang memanfaatkan sumber belajar dan
kemampuan sendiri dalam memperoleh pemahaman. Fokus utama IPS adalah
membentuk individu yang memahami kehidupan sosial, aktivitas dan interaksinya
yang ditujukan untuk menghasilkan masyarakat yang dapat melanjutkan nilai dan
ide bagi generasi masa depan.
2.1.5.3.2 Karakteristik Ditinjau dari Aspek Ruang Lingkup Materi
Jika dilihat dari aspek ruang lingkup materi, maka IPS mempunyai
karakteristik sebagai berikut: (a) menggunakan pendekatan lingkungan yang luas;
(b) menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis; (c) berisi
materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerja sama; (d) mampu
memotivasi siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai tingkat perkembangan
anak; (e) mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir dan
memperluas cakrawala. Dengan kata lain, bidang kajian IPS mencakup ilmu
bumi, ekonomi pemerintahan dan lingkungan sosial.
2.1.5.3.3 Karakteristik Ditinjau dari Aspek Pendekatan Pembelajaran
Bidang studi IPS menggunakan pendekatan integratif yang cenderung
bersifat praktik dalam masyarakat, keluarga dan antar teman di sekolah.
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Karakteristik materi yang tergolong dalam ilmu sosial dalam IPS dapat
dikategorikan ke dalam dua kelompok umum, yaitu:
1) struktur ilmu pengetahuan yang bersifat sosial. semua materi dalam disiplin
ilmu sosial bermula dari kenyataan, fakta dan realitas sosial, perubahan dan
pergeseran sosial yang dialami setiap individu;
2) struktur ilmu pengetahuan yang bersifat generalisasi dengan produk akhir
berupa kemampuan untuk dapat menerapkan, dan mengkonstruksi kembali apa
yang harus dikembangkan dalam ilmu sosial.
2.1.5.4 Ruang Lingkup Pendidikan IPS
Menurut Taneo (2010: 1.36-1.40) ruang lingkup IPS menyangkut
kehidupan sosial manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam
konteks sosial. Ruang lingkup IPS ditinjau dari aspek-aspeknya, meliputi:
ekonomi, hubungan sosial, budaya, sejarah, geografi, psikologi sosial, dan aspek
politik. Sedangkan apabila ditinjau dari ruang lingkup kelompoknya, meliputi:
keluarga, rukun tetangga, rukun kampung, warga desa, organisasi masyarakat,
sampai ke tingkat bangsa. Ditinjau dari ruangnya, meliputi: tingkat lokal, regional
dan tingkat global. Sedangkan dari proses interaksi sosial, meliputi: interaksi
dalam bidang kebudayaan, politik, dan ekonomi.
Ruang lingkup mata pelajaran IPS menurut BSNP (2006: 176) 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.
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Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan

ruang

lingkup

pembelajaran IPS adalah materi-materi yang terdapat di lingkungan sekitar tempat
tinggal siswa. Secara tidak langsung sebelum siswa belajar, mereka sudah
mengalami atau pernah tahu tentang kejadian yang terjadi di lingkungan tempat
mereka tinggal.
2.1.5.5 Struktur Kurikulum Program IPS
Struktur kurikulum merupakan susunan mata pelajaran yang harus
ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum
pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi berupa standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa sesuai beban belajar
yang tercantum dalam struktur kurikulum (BSNP, 2006: 11).
Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang
ditempuh selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI dan disusun
berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) kurikulum SD/MI memuat 8 pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri;
2) substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA terpadu”
dan “IPS terpadu”;
3) pembelajaran pada kelas I s.d. III dilaksanakan pendekatan tematik, dan pada
kelas IV s.d. VI dilaksanakan pendekatan mata pelajaran;
4) jam pembelajaran setiap mata pelajaran dialokasikan sesuai struktur kurikulum
dan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu;
5) alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit;
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6) minggu efektif dalam satu tahun pelajaran adalah 34-38 minggu.
Cakupan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS
pada jenjang SD/MI kelas V semester 2 menurut BSNP (2006: 180), yaitu:

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS Kelas
V Semester 2
STANDAR
KOMPETENSI DASAR
KOMPETENSI
2. Menghargai peranan 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang
tokoh pejuang dan
pada masa penjajahan Belanda dan Jepang
masyarakat
dalam 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
mempersiapkan
dan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
mempertahankan
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam
kemerdekaan
memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam
mempertahankan kemerdekaan
Adapun dalam penelitian ini mengkaji tentang mata pelajaran IPS pada
Kompetensi Dasar 2.4 tentang menghargai perjuangan para tokoh dalam
mempertahankan kemerdekaan, dan indikator sebagai berikut: (1) membedakan
bentuk perjuangan rakyat indonesia melalui perjuangan fisik dan diplomasi; (2)
menjelaskan penyebab terjadinya usaha mempertahankan kemerdekaan; (3)
mengidentifikasi peristiwa 10 November 1945 di surabaya; (4) menganalisis
peristiwa di daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan berdasarkan
hasil membaca/ wawancara; (5) menjelaskan perjanjian menuju pengakuan
kedaulatan Indonesia; (6) mengidentifikasi terjadinya agresi militer belanda
terhadap Republik Indonesia; (7) mengidentifikasi peranan PBB dalam
memperbaiki hubungan negara indonesia dengan belanda; (8) menceritakan
peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan; (9) menjelaskan
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cara menghargai jasa para tokoh kemerdekaan; (10) memberikan contoh perilaku
yang perlu diteladani seorang pahlawan.
2.1.6 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
Pembelajaran IPS di sekolah hendaknya lebih menekankan pada
penguasaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersumber dari
permasalahan yang ada di sekitar siswa. 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 (BSNP,
2006: 174). Menurut Susanto (2014: 7-22) pelajaran IPS di SD mengajarkan
tentang konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk siswa menjadi warga
negara yang baik. Ada tiga kajian utama yang berkaitan dengan dimensi tujuan
pembelajaran IPS di SD, antara lain:
1) Pengembangan Kemampuan Berpikir Siswa
Pengembangan kemampuan intelektual adalah pengembangan kompetensi
siswa dalam berpikir di bidang ilmu sosial dan masalah kemasyarakatan.
Pengembangan kemampuan berpikir dalam IPS yang paling penting adalah
menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif.
2) Pengembangan Nilai dan Etika Sosial
Nilai diartikan sebagai keyakinan dalam diri seseorang sebagai dasar dan
prinsip mereka dalam bertindak. Sedangkan etika diartikan sebagai ilmu tentang
tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan kewajiban dan ketentuan
tentang nilai.
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3) Pengembangan Tanggung Jawab dan Partisipasi Sosial
Dimensi ini menekankan pada pengembangan tujuan IPS dalam
membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mau berpartisipasi
aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara umum tujuan pendidikan IPS pada tingkat SD adalah untuk
membekali siswa dalam bidang pengetahuan sosial. Adapun tujuan khusus
pendidikan IPS di SD sebagai berikut:
a) pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya;
b) kemampuan

mengidentifikasi,

menganalisis,

dan

menyusun

alternatif

pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
c) kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga dalam berbagai bidang
keilmuan dan keahlian;
d) kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan
lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan;
e) kemampuan

mengembangkan

pengetahuan

dan

keilmuan

ips

sesuai

perkembangan masyarakat, IPTEK, dan kehidupan.
Pengayaan materi IPS di SD harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan
dalam bidang pendidikan sekarang ini (Susanto, 2014: 31-34). Pembelajaran IPS
di SD dapat berjalan sesuai tujuan apabila guru mengenal dan memahami sifatsifat atau karakteristik siswa SD. Menurut Gunawan (2013: 50-52) pelajaran IPS
di SD harus memperhatikan kebutuhan siswa yang berada dalam rentang usia 6 12 tahun. Karena pada usia tersebut, siswa masih berada pada tahap operasional
konkret yang menganggap dunia keseluruhan sebagai sesuatu yang utuh dan
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konkret. Padahal materi IPS penuh dengan konsep-konsep abstrak yang harus
disampaikan kepada siswa, misalnya konsep mata angin, lingkungan, waktu,
demokrasi, nilai, dan sebagainya. Pelajaran IPS di SD bergerak dari yang konkret
ke abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas
dan pendekatan spiral dengan memulai materi dari yang sulit ke mudah, dari yang
sempit ke luas, dan dari yang dekat menjadi jauh.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS
di SD adalah suatu proses pembelajaran yang disampaikan pada anak usia SD
yaitu usia 6 – 12 tahun. Pola pembelajaran IPS di SD menekankan unsur
pendidikan, nilai moral, dan keterampilan sosial pada siswa. Penekanan pada
pembelajarannya tidak hanya menjejali siswa dengan konsep hafalan, melainkan
pada upaya menjadikan siswa mempunyai pengetahuan, sikap, nilai, dan
keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat dan untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
2.1.7 Pendekatan Saintifik
2.1.7.1 Pengertian Pendekatan Saintifik
Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran
yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah. Menurut Hosnan
(2014: 34) pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran
yang dirancang agar siswa dapat aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip
melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengkomunikasikan konsep, hukum,
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dan prinsip yang telah ditemukan. Pendekatan saintifik memberikan pemahaman
kepada siswa dalam memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah.
Informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada
informasi searah dari guru, artinya siswa diharapkan dapat mencari tahu sendiri
dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu oleh guru.
Sedangkan menurut

Majid

(2014:194) pendekatan pembelajaran

ilmiah

menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar siswa dalam
memecahkan setiap permasalahan dalam pembelajaran. Oleh karena itu kondisi
pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong siswa tidak
hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga merumuskan masalah. Proses
pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan berpikir analitis bukan sekedar hafalan saja.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik
adalah suatu pendekatan proses pembelajaran yang mengacu kaidah-kaidah
pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mata pelajaran
meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, mengolah
informasi, menyajikan data/informasi, kemudian menyimpulkan, dan mencipta.
2.1.7.2 Tujuan Pendekatan Saintifik
Hosnan (2014: 36-37) menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran dengan
menerapkan pendekatan saintifik, sebagai berikut:
1) meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa;
2) membentuk kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematik;
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3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu
merupakan suatu kebutuhan;
4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi;
5) melatih siswa mengomunikasikan ide-ide, khususnya menulis artikel ilmiah;
6) mengembangkan karakter siswa.
2.1.7.3 Karakteristik Pendekatan Saintifik
Penerapan

pendekatan

saintifik

dalam

pembelajaran

melibatkan

keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan,
menjelaskan, dan menyimpulkan. Karakteristik pendekatan saintifik menurut
Hosnan (2014: 36) yaitu:
1) berpusat pada siswa;
2) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum,
atau prinsip;
3) melibatkan proses-proses

kognitif

yang potensial dalam merangsang

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat siswa;
4) dapat mengembangkan karakter siswa.
2.1.7.4 Langkah – Langkah Pendekatan Saintifik
Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik harus menyentuh tiga
ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hosnan (2014: 37-77)
menjabarkan langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik, yaitu:
2.1.7.4.1 Mengamati (Observing)
Kegiatan mengamati (observing) adalah kegiatan studi yang disengaja dan
sistematis melalui pengamatan dan pencatatan semua gejala-gejala psikis dan
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fenomena sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa me-ngamati obyek yang
akan dipelajari. Kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan mengamati
adalah melatih kesungguhan, ketelitian dan mencari informasi. Kegiatan
mengamati

mengutamakan

kebermaknaan

proses

pembelajaran

berupa

pengamatan langsung pada obyek yang dipelajari sehingga siswa mendapatkan
fakta yang kemudian dianalisis sesuai tingkat perkembangannya. Hal tersebut
bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran
memiliki kebermaknaan yang tinggi.
2.1.7.4.2 Menanya (Questioning)
Kegiatan menanya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang
tidak dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati.
Kompetensi yang dikembangkan antara lain kreativitas, rasa ingin tahu,
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk berpikir kritis. Kegiatan bertanya
dalam pembelajaran merupakan kegiatan guru untuk mendorong, membimbing,
dan menilai kemampuan berpikir siswa. Guru perlu membimbing siswa untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan obyek yang konkret
sampai yang abstrak. Melalui kegiatan menanya, dikembangkan rasa ingin tahu
siswa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari guru.
2.1.7.4.3 Mengumpulkan informasi/eksperimen
Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi
melalui berbagai sumber dan cara seperti melakukan eksperimen, membaca buku
sumber, mengamati obyek, dan wawancara dengan narasumber. Adapun
kompetensi yang diharapkan yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan,
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menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi dan mengembangkan kebiasaan belajar.
Dengan bereksperimen, siswa dapat menemukan sendiri bukti kebenaran dari teori
yang telah dipelajarinya. Siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri,
mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan dan
menarik kesimpulan sendiri mengenai obyek tertentu.
2.1.7.4.4 Mengasosiasikan/mengolah informasi
Kegiatan mengasosiasi atau menalar adalah proses berpikir logis dan
sistematis atas dasar fakta empiris yang diamati untuk memperoleh kesimpulan
berupa pengetahuan. Pengolahan informasi yang telah dikumpulkan berguna
untuk menemukan keterkaitan informasi dan menemukan pola keterkaitannya.
Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin,
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
2.1.7.4.5

Mengkomunikasikan

Pada kegiatan ini guru memberikan klarifikasi kepada siswa agar
mengetahui apakah jawaban yang dikerjakan sudah benar atau masih harus
diperbaiki. Kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mengembangkan
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan
pendapat dengan jelas dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan
benar. Siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil temuannya untuk
ditampilkan di depan khalayak ramai sehingga rasa berani dan percaya dirinya
dapat lebih terasah.
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2.1.8 Model Discovery Learning
2.1.8.1 Pengertian Model Discovery Learning
Pengertian model Discovery Learning sering dipertukarkan dengan model
inquiry. Hamdani (2011: 184-185) mengungkapkan pengertian discovery adalah
proses mental ketika siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip, misalnya
mengamati,

menjelaskan,

mengelompokkan,

membuat

kesimpulan,

dan

sebagainya. Kemendikbud (2013: 1) mengungkapkan pengertian model Discovery
Learning sebagai teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran
yang terjadi apabila tidak disajikan dalam bentuk final, namun siswa diharapkan
untuk mengorganisasi sendiri. Sedangkan menurut Hosnan (2014: 280-282)
Discovery Learning adalah model pembelajaran untuk mengembangkan cara
belajar aktif dengan menemukan dan menyelidiki sendiri maka hasil yang
diperoleh akan tahan lama dalam ingatan. Dengan belajar penemuan, siswa dapat
belajar berpikir analitis dan memecahkan permasalahannya sendiri untuk
ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebagai strategi belajar, Discovery Learning mempunyai prinsip yang
sama dengan inquiry dan problem solving. Discovery Learning lebih menekankan
pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, serta
masalah yang dihadapkan pada siswa merupakan masalah yang direkayasa oleh
guru. Sedangkan pada inquiry masalahnya bukan hasil rekayasa sehingga siswa
haru berpikir dan terampil lebih keras untuk mendapatkan temuan melalui proses
penelitian. Pada problem solving, lebih menekankan pada kemampuan
penyelesaian masalah.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Discovery
Learning adalah model pembelajaran yang berfokus pada kegiatan penemuan
konsep-konsep baru yang belum diketahui oleh siswa. Melalui Discovery
Learning siswa didorong untuk belajar dan menemukan sendiri konsep dan
informasi baru melalui keterlibatan aktif untuk memperoleh pengalaman belajar
yang tidak mudah dilupakan oleh siswa.
2.1.8.2 Tujuan Pembelajaran Discovery Learning
Bell dalam Hosnan (2014: 284) mengemukakan tujuan spesifik
pembelajaran dengan penemuan, antara lain:
1) kegiatan penemuan siswa mempunyai kesempatan untuk terlibat aktif;
2) siswa belajar menemukan pola dalam situasi abstrak maupun konkret, juga
dapat meramalkan informasi tambahan yang diberikan;
3) siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan
menggunakannya untuk memperoleh informasi;
4) siswa dapat membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling berbagi
informasi, dan mendengar ide orang lain;
5) keterampilan, konsep, dan prinsip yang dipelajari menjadi bermakna;
6) keterampilan yang dipelajari lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan
diaplikasikan dalam situasi yang baru.
2.1.8.3 Karakteristik Model Discovery Learning
Ciri utama belajar menemukan menurut Hosnan (2014: 284) yaitu: (1)
memecahkan masalah untuk menggeneralisasikan pengetahuan; (2) berpusat pada
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siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan
yang sudah ada.
Terdapat beberapa ciri proses pembelajaran yang ditekankan oleh teori
konstruktivisme yang mendasari Discovery Learning, antara lain: (1) mendorong
terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar siswa; (2) siswa sebagai pencipta
kemauan dan tujuan yang ingin dicapai; (3) berpandangan bahwa belajar adalah
suatu proses, bukan hasil; (4) mendorong siswa mampu melakukan penyelidikan;
(5) menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar; (6) mendorong
berkembangnya rasa ingin tahu alami siswa; (7) penilaian belajar menekankan
pada kinerja dan pemahaman siswa; (8) mendasarkan proses belajar pada prinsip
kognitif; (9) menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan pembelajaran;
(10) menekankan pentingnya “bagaimana” siswa belajar; 11) mendorong siswa
berpartisipasi aktif dalam dialog dan diskusi; 12) mendukung terjadinya belajar
kooperatif;

13)

menekankan

pentingnya

konteks

dalam

belajar;

14)

memperhatikan keyakinan dan sikap belajar siswa; dan 15) memberikan
kesempatan siswa membangun pengetahuan baru didasari oleh pengalaman nyata.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan karakteristik model
Discovery Learning berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Discovery
Learning mempunyai ciri khusus yaitu kegiatan penemuan konsep sendiri yang
dilakukan oleh siswa secara lebih bermakna. Materi yang disampaikan oleh guru
bukan dalam bentuk akhir, tapi siswa sendiri yang menemukan dan memecahkan
konsep yang baru tersebut melalui stimulasi guru.
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2.1.8.4 Langkah-Langkah Model Discovery Learning
Syah (2014: 243) menjabarkan prosedur yang harus dilaksanakan dalam
pembelajaran dengan model Discovery Learning, sebagai berikut:
2.1.8.4.1 Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan
kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar
timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri, misalnya: pengajuan masalah,
anjuran membaca buku, dan aktivitas lain yang mengarah pada pemecahan
masalah. Stimulasi ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang
dapat mengembangkan kompetensi siswa dalam mengeksplorasi bahan.
2.1.8.4.2 Problem Statement (pernyataan/identifikasi masalah)
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan materi, kemudian salah
satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.
2.1.8.4.3 Data Collection (pengumpulan data)
Saat kegiatan eksplorasi berlangsung, siswa mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis. Tahap ini berfungsi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis
melalui berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati obyek,
wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba, dan sebagainya.
2.1.8.4.4 Data Processing (pengolahan data)
Kegiatan mengolah data dan informasi diperoleh siswa untuk selanjutnya
ditafsirkan dengan cara tertentu. Pada tahap ini berfungsi sebagai pembentukan
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konsep atau generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa mendapatkan
pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat
pembuktian secara logis.
2.1.8.4.5 Verification (pembuktian)
Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar
atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil data processing.
2.1.8.4.6 Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum
dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan
memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan
prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.
2.1.8.5 Kelebihan Model Discovery Learning
Hosnan (2014: 287-288) mengungkapkan beberapa kelebihan penerapan
model Discovery Learning dalam pembelajaran, yaitu:
1) membantu siswa meningkatkan keterampilan dan proses kognitif;
2) meningkatkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving);
3) memungkinkan siswa berkembang cepat dan sesuai kecepatan sendiri;
4) membantu siswa memperkuat konsep dirinya;
5) berpusat pada siswa, guru dan siswa aktif mengeluarkan gagasan;
6) siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik;
7) mengembangkan ingatan dan transfer pada proses belajar yang baru;
8) mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;
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9) mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis;
10) memberikan keputusan yang bersifat intrinsik;
11) situasi proses belajar menjadi lebih terangsang;
12) menimbulkan rasa senang pada siswa;
13) proses belajar meliputi siswa menuju pembentukan manusia seutuhnya;
14) mendorong keterlibatan keaktifan siswa;
15) dapat meningkatkan motivasi;
16) dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu; dan
17) melatih siswa belajar mandiri.
2.1.9 Media Audiovisual
2.1.9.1 Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011: 7-8) media pembelajaran adalah
alat yang dapat membantu proses pembelajaran dan berfungsi memperjelas makna
pesan yang ingin disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Lebih khusus, media dalam proses belajar cenderung dimaknai sebagai alat-alat
grafis, fotografis, atau elektronis untuk memproses dan menyusun kembali
informasi visual atau verbal. Arsyad (2009: 4-5) menekankan media pembelajaran
sebagai komponen sumber belajar yang mengandung tujuan istruksional di
lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa belajar. Susanto (2014: 315)
menjelaskan media pembelajaran adalah alat bantu untuk memperlancar
komunikasi antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung
efektif dan berhasil. Peran media adalah sebagai stimulus bagi siswa agar mampu
melakukan proses pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan Indriana (2011: 16)
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menyebut media pembelajaran sebagai alat fisik untuk mengimplementasikan
pembelajaran dan memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Penggunaan media sangat penting karena membantu guru dalam upaya
memberikan pengajaran kepada siswa secara maksimal, efisien, dan efektif.
Menurut Arsyad (2009: 9-12) belajar dengan indera ganda dapat
memberikan keuntungan bagi siswa, antara lain dapat menghindari penggunaan
media verbal sehingga siswa dapat belajar lebih banyak daripada jika hanya
melalui salah satu alat indera. Salah satu pedoman yang dijadikan acuan sebagai
landasan teoritis penggunaan media pembelajaran adalah Dale‟s Cone of
Experience (Kerucut Pengalaman Dale).

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Arsyad, 2009:11)

Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari konsep ketiga tahapan
belajar menurut Bruner. Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman
langsung (konkret) kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang
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verbal (abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut, media penyampaian pesan
semakin abstrak, sebaliknya semakin ke bawah media penyampaian pesan
semakin konkret yaitu melalui pengalaman langsung. Hal ini tidak berarti semua
proses belajar harus dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dari
pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Dasar
pengembangan kerucut bukan berdasarkan tingkat kesulitan, melainkan tingkat
keabstrakan dan jumlah indera yang terlibat dalam penerimaan isi pelajaran.
Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

media

pembelajaran adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang
berkaitan dengan materi pembelajaran oleh guru kepada siswa untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Belajar akan lebih bermakna apabila banyak alat indera
siswa yang terlibat di dalamnya sehingga peran penting media pembelajaran
sebagai sarana perantara antara guru dan siswa untuk merangsang keaktifan siswa
dalam pembelajaran.
2.1.9.2 Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Arsyad (2009: 21) media berfungsi untuk tujuan instruksi berupa
informasi yang harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental serta dalam
bentuk aktivitas nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Disamping harus
menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman dan
memenuhi kebutuhan masing-masing siswa.
Hamdani (2011:246-248) secara umum menjabarkan fungsi media
pembelajaran, antara lain:
1) menyaksikan benda atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau;
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2) mengamati benda atau peritiwa yang sulit dikunjungi;
3) memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau peristiwa yang sulit
diamati karena umurannya yang terlalu besar atau terlalu kecil;
4) mendengar suara yang sulit ditangkap oleh telinga secara langsung;
5) mengamati dengan teliti binatang yang sulit diamati secara langsung;
6) mengamati peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya jika didekati;
7) mengamati dengan jelas benda yang mudah rusak atau sulit diawetkan;
8) dengan mudah dapat membandingkan sesuatu;
9) dapat melihat secara cepat proses yang berlangsung secara lambat;
10) dapat melihat secara lambat gerakan yang berlangsung secara cepat;
11) mengamati gerakan mesin atau alat yang sulit diamati secara langsung;
12) melihat bagian tersembunyi dari suatu alat;
13) melihat ringkasan suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama;
14) menjangkau audien yang jumlahnya besar dan mengamati obyek secara
serempak;
15) dapat belajar sesuai kemampuan, minat, dan temponya masing-masing.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi media
pembelajaran adalah untuk memperlancar dan memperjelas penyajian informasi
terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada
siswa untuk meningkatkan motivasi, minat, pemahaman, dan hasil belajar siswa.
Media berfungsi mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman
belajarnya melalui pelibatan secara aktif baik mental maupun aktivitas yang nyata
untuk tercapainya pembelajaran yang baik.
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2.1.9.3 Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011: 23) menguraikan manfaat praktis
penggunaan media pembelajaran, sebagai berikut:
1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian informasi sehingga dapat
memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar siswa;
2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa
sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, interaksi langsung antara siswa
dengan lingkungan dan kemampuan belajar sendiri;
3) mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu;
4) memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di
lingkungan sekitar dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan
guru, masyarakat, dan lingkungannya.
2.1.9.4 Klasifikasi dan Karakteristik Media Pembelajaran
Menurut Susanto (2014: 316) jika diklasifikasi dalam kategori tertentu
yang didasarkan pada kemampuan, bentuk fisik, dan biaya, maka media
pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) media yang mampu menyajikan informasi (media penyaji), meliputi: grafis,
bahan cetak dan gambar diam, media proyeksi diam seperti film bingkai
(slide), film rangkai dan transparansi, media audio, audio ditambah media
visual diam, film, televisi, dan multimedia;
2) media yang mengandung informasi (media obyek), meliputi benda tiga dimensi
yang mengandung informasi, tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui
fisiknya seperti, ukuran, berat, bentuk, warna, dan fungsi;
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3) media yang memungkinkan untuk berinteraksi (media interaktif), yaitu media
yang mempunyai karakteristik terpenting bahwa siswa tidak hanya
memperhatikan penyajian, tetapi dipaksa berinteraksi selama pelajaran.
Adapun jenis dan karakteristik media pembelajaran menurut Anitah (2011:
6.17-6.30) sebagai berikut:
2.1.9.4.1 Media Visual
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan
indera penglihatan. Media visual terdiri atas:
1) media visual yang diproyeksikan, meliputi: media proyeksi diam dan media
proyeksi gerak;
2) media visual tidak diproyeksikan, meliputi: gambar fotografik, grafis (grafik,
bagan, diagram, poster, kartun, dan komik);
3) media tiga dimensi, terdiri atas media realia dan model. Realia adalah obyek
nyata suatu benda, sedangkan model adalah tiruan obyek nyata.
2.1.9.4.2 Media Audio
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk
belajar. Penggunaan media audio dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih
keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan mendengarkan. Jenis media
audio terdiri atas program kaset suara (audio cassette), CD audio, dan program
radio. Kelebihan adalah harganya relatif murah, bersifat mobile, program relatif
mudah diproduksi dan bervariasi, merangsang partisipasi aktif pendengar, melatih
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daya imajinasi, sumber belajar di kelas, dan terlebih media radio dapat
menjangkau sasaran lebih luas dan menyajikan peristiwa secara langsung.
2.1.9.4.3 Media Audiovisual
Media audiovisual adalah media yang mengkombinasikan audio dan visual
atau biasa disebut media pandang dengar. Dalam batas-batas tertentu, media
audiovisual dapat menggantikan peran guru sebagai penyaji, sehingga peran guru
beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan emudahan bagi siswa untuk
belajar. Contoh media audiovisual adalah video/televisi pendidikan, video/televisi
instruksional, program slide suara (sound slide), film, dan program CD interaktif.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu jenis media yaitu
media audiovisual yang akan dipadukan dengan model Discovery Learning.
Media audiovisual digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01
Semarang pada pembelajaran IPS.
2.1.9.5 Media Audiovisual
Proses pembelajaran membutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat
menyampaikan bahan ajar dengan optimal dan nyata bagi siswa. Salah satunya
adalah dengan menggunakan media audiovisual dalam proses pembelajaran.
Sukiman (2012: 184) menjelaskan media audiovisual adalah media penyaluran
pesan dengan memanfaatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Menurut
Cahyo (2011:26-27) media audiovisual merupakan alat bantu seseorang dalam
menerima suatu pesan melalui kegiatan melihat dan mendengar sehingga dapat
memperoleh pengetahuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Media
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audiovisual digunakan untuk meningkatkan kemampuan ketajaman dan daya otak.
Sedangkan menurut Arsyad (2009: 30-31) pengajaran melalui audiovisual adalah
penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran
serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol
yang serupa.
Berdasarkan uraian definisi media audiovisual, dapat disimpulkan media
audiovisual adalah media yang berfungsi sebagai perantara dalam proses
penyampaian materi saat pembelajaran melalui kegiatan melihat dan mendengar.
Media audiovisual dalam proses pembelajaran dapat menggantikan peran guru
sebagai penyampai materi menjadi seorang fasilitator yang memberikan
kemudahan bagi siswa untuk belajar sehingga memungkinkan terjadinya
komunikasi dua arah antara guru dan siswa.
2.1.9.6 Karakteristik Media Audiovisual
Ciri-ciri utama teknologi media audiovisual menurut Arsyad (2009: 30-31)
sebagai berikut:
1) bersifat linear;
2) menyajikan visual yang dinamis;
3) digunakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh perancangnya;
4) merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak;
5) dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif;
6) berorientasi pada guru dengan tingkat pelibatan interaktif yang rendah.
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2.1.9.7 Jenis-Jenis Media Audiovisual
Media audiovisual dipandang sebagai media yang paling optimal untuk
diterapkan pada pembelajaran. Adapun macam-macam media audiovisual
menurut Arsyad (2009: 47-53) antara lain:
2.1.9.7.1 Film Bingkai Bersuara (Sound Slide)
Sound slide adalah program visual yang dikombinasikan dengan suara.
Media tersebut bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada
terpisah, sehingga slide bersuara termasuk media audiovisual saja atau media
visual diam plus suara. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya
berkisar antara 10 menit sampai 30 menit dengan jumlah gambar yang bervariasi
dari 10 sampai 100 buah lebih. Misalnya: power point dan windows movie maker.
2.1.9.7.2 Film dan Video
Film merupakan gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan melalui
lensa proyektor berupa frame demi frame secara mekanis sehingga terlihat gambar
menjadi hidup. Sama halnya dengan dengan film, video dapat menggambarkan
suatu obyek yang bergerak bersamaan dengan suara yang sesuai film dan video
dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang
rumit, mengembangkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu,
dan mempengaruhi sikap.
2.1.9.7.3 Televisi
Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan
gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Televisi pendidikan adalah
penggunaan program video yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam
gelombang elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya dan suara.
2.1.9.7.4 Komputer
Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi
informasi yang diberi kode, serta merupakan mesin elektronik yang otomatis
melakukan pekerjaan dan perhitungan yang kompleks. Pemanfaatan komputer
untuk pendidikan ini disebut Computer Assisted Instruction (CAI).
2.1.9.8 Langkah-Langkah Penggunaan Media Audiovisual
Menurut Djamarah dan Zain (2013:136) adapun langkah-langkah
penggunaan media audiovisual adalah:
1) merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media audiovisual
sebagai media pembelajaran. Artinya, penggunaan media audiovisual ditulis
dalam tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru;
2) persiapan guru, pada fase ini guru memilih dan menetapkan media yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan. media yang dipilih harus sesuai dengan
materi atau konsep mata pelajaran yang akan disampaikan;
3) persiapan kelas, pada fase ini siswa atau kelas harus mempunyai persiapan
sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media ini, meliputi
kondisi fisik dan psikis siswa serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa.
4) langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media, penyajian akan berjalan
lancar apabila guru telah memiliki keahlian dalam menggunakan media
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai;
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5) langkah kegiatan belajar siswa, pada fase ini siswa belajar dengan
memanfaatkan media pembelajaran yang ada, misalnya mempraktekkan isi dari
media sesuai kegiatan pengajaran atau siswa dilatih cara mengerjakan soal
latihan dengan bimbingan guru;
6) langkah evaluasi pengajaran, pada langkah ini siswa dievaluasi oleh guru
tentang sejauh mana tujuan pengajaran tercapai, sekaligus dapat dinilai sejauh
mana pengaruh media dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa.
2.1.9.9 Kelebihan Media Audiovisual
Secara garis besar, kelebihan media audiovisual mencakup keuntungan
yang diperoleh dalam penggunaan media film dan video. Keuntungan penggunaan
film dan video menurut Kustandi dan Sutjipto (2011: 64) sebagai berikut:
1) melengkapi pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, diskusi, dan
praktik karena berfungsi sebagai pengganti alam sekitar;
2) menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan berulang;
3) selain dapat mendorong dan meningkatkan motivasi, juga dapat menanamkan
sikap kepada siswa;
4) mengandung nilai-nilai positif yang dapat menstimulus pemikiran dan
pembahasan dalam kelompok;
5) menyajikan peristiwa kepada kelompok besar atau kelompok kecil dan
perorangan atau heterogen;
6) dapat menyingkat waktu antara proses pembuatan media dan penayangan
media dalam pembelajaran.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti
menggunakan jenis media audiovisual berupa video yang disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun cakupan materi yang ada
dalam video yang digunakan, meliputi: peristiwa pertempuran di berbagai daerah
di Indonesia, perjanjian menuju pengakuan kedaulatan Indonesia, dan peranan
tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan beserta sikap yang patut diteladani
dari tokoh pahlawan.
2.1.10 Teori Belajar yang Mendasari Penerapan Model Discovery Learning
Berbantuan Media Audiovisual
Teori belajar adalah konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat
teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Berdasarkan suatu teori
belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan siswa
sebagai hasil belajar. Teori belajar yang mendasari model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual adalah teori belajar konstruktivisme, teori belajar
bermakna Ausubel, dan teori belajar Bruner yang akan di jelaskan sebagai berikut:
2.1.10.1 Teori Belajar Konstruktivisme
Konstruktivisme menurut Trianto (2007: 26-27) adalah teori pembelajaran
kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang berpandangan bahwa siswa
harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks,
mengecek informasi baru dengan aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu
sudah tidak sesuai lagi. Prinsip paling penting dalam psikologi pendidikan
menurut teori konstruktivisme adalah guru tidak dapat hanya memberikan
pengetahuan

kepada

siswa,

namun

siswa

harus

membangun

sendiri
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pengetahuannya melalui upaya guru memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada siswa untuk menemukan konsep-konsep secara mandiri.
Menurut Susanto (2014: 134-138) filsafat konstruktivisme beranggapan
bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan
obyek, fenomena pengalaman dan lingkungan sekitar. Sehingga berdasarkan
pandangan konstruktivisme, belajar merupakan proses rekonstruksi pengetahuan
dalam pikiran siswa. Esensi dari terori konstruktivisme adalah siswa harus
menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks ke situasi lain dan
bila perlu informasi tersebut menjadi milik mereka. Gagasan konstruktivisme
mengenai pengetahuan menurut Suprijono (2012:30), antara lain:
1) pengetahuan bukan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan
konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek;
2) subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur untuk
pengetahuan;
3) pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep
membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam berhadapan dengan
pengalaman-pengalaman seseorang.
Teori konstruktivisme mendukung pembelajaran yang menerapkan model
Discovery Learning berbantuan media audiovisual karena dalam proses
pembelajaran menekankan pada proses penemuan sendiri pengetahuan baru dan
mentransformasikan informasi kompleks yang berlangsung pada diri siswa. Teori
ini menekankan pada belajar autentik yang merupakan proses interaksi seseorang
dengan obyek yang dipelajari secara nyata dan ilmiah.
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2.1.10.2 Teori Belajar Bermakna Ausubel (meaningful learning)
Dahar (2011: 95) mengungkapkan inti teori Ausubel adalah belajar
bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna adalah suatu proses dikaitkannya
informasi baru pada konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif. Menurut
Majid (2014: 16) kebermaknaan belajar sebagai hasil kegiatan mengajar ditandai
oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, konsep, dan informasi dengan
komponen yang relevan dalam struktur kognitif siswa. Sehingga guru harus selalu
menggali konsep yang dimiliki siswa untuk dipadukan dengan konsep baru yang
akan diajarkan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna
menurut Ausubel dalam Dahar (2011: 98) yaitu struktur kognitif yang ada,
stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi dan waktu tertentu.
Menurut Daryanto (2013: 20-21) memandang teori belajar bermakna
Ausubel membagi dua dimensi tipe-tipe belajar, yaitu:
1) dimensi menerima (reception learning) dan menemukan (discovery learning).
dalam reception learning semua bahan yang harus dipelajari diberikan dalam
bentuk final. sedangkan dalam discovery learning tidak semua yang dipelajari
disajikan dalam bentuk final, siswa bertugas untuk mencari dan menemukan
informasi sendiri;
2) dimensi menghafal (rote learning) dan belajar bermakna (meaningful
learning).

jika

seseorang

berusaha

menguasai

informasi

baru

dan

menghubungkan dengan konsep yang dimiliki, maka terjadi belajar bermakna.
Tetapi jika hanya menghafal informasi baru, maka terjadi rote learning.
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Teori belajar bermakna Ausubel mendukung pembelajaran yang
menerapkan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual karena
dalam proses pembelajaran, siswa mencoba menghubungkan informasi-informasi
baru dengan konsep yang telah dimilikinya yang berkaitan dengan materi yang
akan diajarkan. Siswa dihadapkan pada kondisi yang menuntutnya untuk mampu
menghubungkan pengetahuan yang baru didapatkan dengan pengetahuan yang
sudah dimilikinya.
2.1.10.3 Teori Belajar Penemuan Bruner
Trianto (2007: 26) menjelaskan pandangan Bruner yang menganggap
belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia,
dengan sendirinya memberi hasil yang terbaik. Pembelajaran penemuan adalah
suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya pemahaman struktur materi
yang dipelajari, perlunya belajar aktif sebagai dasar pemahaman, dan nilai
berpikir secara induktif. Oleh karena itu guru harus memunculkan masalah yang
mendorong siswa untuk melakukan kegiatan penemuan. Susanto (2014: 145-146)
juga menyatakan pandangan teori belajar Bruner bahwa proses belajar akan
berjalan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh yang
ditemui dalam kehidupan. Dalam proses belajar Bruner mementingkan partisipasi
aktif tiap siswa dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan.
Menurut Daryanto (2013: 10-11) dalam belajar guru harus memperhatikan
beberapa hal, sebagai berikut:
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1) mengusahakan siswa berpartisipasi aktif, minatnya perlu dikembangkan, dan
dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu;
2) menganalisis struktur materi yang akan diajarkan sehingga mudah dipahami;
3) menganalisis sequence, guru mengajar berarti membimbing siswa melalui
pernyataan suatu masalah sehingga siswa memperoleh pengertian dan
mentransfer apa yang dipelajari;
4) memberi umpan balik penguatan.
Teori

belajar

penemuan

Bruner

mendukung

pembelajaran

yang

menerapkan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual karena
dalam

pembelajaran,

guru

memberikan

kesempatan

pada

siswa

untuk

berpartisipasi aktif melalui kegiatan penemuan dan menekankan belajar bermakna
melalui pemusatan perhatian siswa untuk memahami struktur materi yang akan
dipelajari kemudian melakukan pengembangan kemampuan sesuai dengan
lingkungan. Siswa akan memiliki pengalaman dan melakukan eksperimen yang
memungkinkan mereka menemukan prinsip untuk diri mereka sendiri.
2.1.11 Penerapan Model Discovery Learning Berbantuan Media Audiovisual
pada Pembelajaran IPS di Kelas
Pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual dirancang agar berlangsung secara kondusif dan menghindari
pembelajaran terpusat pada guru, menekankan kolaborasi, dan kerjasama antar
siswa dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Berikut ini langkahlangkah pembelajaran dengan menerapkan model Discovery Learning berbantuan
media audiovisual:
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Tabel 2.3
Langkah – Langkah Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Saintifik melalui
Model Discovery Learning Berbantuan Media Audiovisual
Langkahlangkah
pendekatan
saintifik *)

Langkah-langkah
model pembelajaran
Discovery Learning **)

Merumuskan
tujuan pengajaran

Mengamati
Guru dan
siswa
memahami
apa yang
hendak
dicatat,
melalui
kegiatan
pengamatan

Menanya
Dari langkah
ini diharapkan
siswa mampu
merumuskan
masalah atau
merumuskan
hal yang ingin
diketahuinya

Mengumpulkan
Informasi
Siswa
mengolah
informasi dari
kegiatan
mengamati
dan kegiatan
mengumpulkan informasi

Mengasosiasi
kan/
Mengolah
Informasi
Siswa secara
bersama-sama,
saling
bekerjasama,
saling
membantu

Langkahlangkah media
audiovisual
***)

Persiapan guru

Persiapan
Kelas

Stimulation
siswa dihadapkan hal
yang membingungkan,
lalu timbul keinginan
untuk menyelidiki
Problem Statement
Guru
memberi
kesempatan
kepada
siswa
untuk
mengidentifikasi
sebanyak
mungkin
agenda-agenda masalah
yang relevan dengan
materi

Data Collection
siswa mengumpulkan
informasi
sebanyakbanyaknya
yang
relevan untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis
Data processing
Kegiatan
mengolah

Langkah penyajian
pelajaran dan
pemanfaatan
media
Langkah kegiatan belajar
siswa

Langkah-langkah pendekatan saintifik
dengan model pembelajaran Discovery
Learning berbantuan media audiovisual
Aktivitas Guru
Aktivitas Siswa
Guru merumuskan
tujuan pengajaran
dengan
memanfaatkan
media
Guru mengkon- Siswa mengkondisikan kelas dan disikan diri untuk
mempersiapkan
mengikuti
media audiovisual pembelajaran
serta materi yang
akan disajikan
Guru memotivasi Siswa mempersiswa
untuk siapkan diri sememperhatikan
belum menerima
pelajaran
pelajaran
menggunakan
media
Guru
mengajak Siswa mengamati
siswa mengamati media
yang
media audiovisual ditampilkan dan
mencatat hal-hal
yang penting
Guru melakukan Siswa mengajutanya
jawab kan pertanyaan,
dengan
siswa pendapat,
dan
tentang
video jawaban tentang
yang telah diamati materi
yang
disajikan
Guru membentuk Siswa
mengkelas menjadi 5 kondisikan
diri
kelompok
membentuk keheterogen
lompok
sesuai
instruksi guru
Guru memberikan Siswa memikirmasalah
yang kan
pemecahan
berkaitan dengan masalah
yang
materi
disampaikan guru
Guru
meminta Siswa mencoba
siswa
untuk menemukan inmencari referensi formasi
dengan
sebanyakpengetahuan
banyaknya untuk awalnya melalui
dapat menjawab buku dan video
masalah
pembelajaran
Guru
Siswa melakukan
membimbing
diskusi kelompok
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Langkahlangkah
pendekatan
saintifik *)
mengerjakan
hasil tugas
terkait dengan
materi yang
sedang
dipelajari

Mengkomunikasikan
Pada kegiatan
akhir
diharapkan
siswa dapat
menkomunika
sikan hasil
pekerjaan
yang telah
disusun baik
secara
bersama-sama
kelompok dan
ataupun secara
individu

Langkah-langkah
model pembelajaran
Discovery Learning **)

Langkahlangkah media
audiovisual
***)

data dan informasi
diperoleh siswa untuk
selanjutnya ditafsirkan
dengan cara tertentu
Verification
Siswa
melakukan
pemeriksaan
secara
cermat
untuk
membuktikan
benar
atau tidaknya hipotesis
yang ditetapkan dengan
temuan
alternatif,
dihubungkan dengan
hasil data processing

Generalization
Menarik
kesimpulan
melalui hasil verifikasi.
Langkah
evaluasi
pengajaran

Langkah-langkah pendekatan saintifik
dengan model pembelajaran Discovery
Learning berbantuan media audiovisual
Aktivitas Guru
Aktivitas Siswa
siswa
dalam tentang masalah
berdiskusi
yang
diberikan
berdasarkan
petunjuk dari guru
Guru
meminta Siswa mempreperwakilan
ke- sentasikan laporan
lompok
untuk hasil diskusi
maju ke depan
kelas mempresentasikan
hasil
diskusi
Guru memberikan Siswa mendengarpenjelasan
dan kan
penjelasan
penguatan kepada dan pembenaran
siswa
tentang dari guru
materi yang telah
diajarkan
Guru
Siswa menyimmenyimpulkan
pulkan
hasil
hasil
pembelajaran
pembelajaran
Guru memberikan Siswa
evaluasi
mengerjakan
pembelajaran
lembar evaluasi

Keterangan:
* Langkah – langkah pendekatan Saintifik menurut Permendikbud No.81A
**Langkah – langkah model Discovery Learning menurut Syah (2014: 243)
***Langkah-langkah media audiovisual menurut Djamarah dan Zain (2013: 136)
Penerapan pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1) guru merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media;
2) guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan media audiovisual;
3) guru memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan
menyampaikan tujuan pembelajaran;
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4) siswa mengamati media yang ditampilkan kemudian mencatat hal-hal yang
penting (mengamati) (stimulation);
5) siswa melakukan tanya jawab dengan guru dan menyampaikan pendapatnya
tentang isi media yang ditampilkan (menanya) (problem statement);
6) guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen;
7) guru memberikan masalah yang berkaitan dengan materi (problem statement);
8) siswa mencoba menemukan informasi dengan pengetahuan awalnya melalui
buku dan video pembelajaran dan mencatat hasil temuan pada LKS
(mengumpulkan informasi) (data collection);
9) siswa melakukan diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan
berdasarkan petunjuk dari guru (mengolah informasi) (data processing);
10) siswa mempresentasikan laporan hasil diskusi (mengkomunikasikan)
(verification);
11) guru memberikan penjelasan dan penguatan kepada siswa tentang materi
secara lebih mendalam (verification);
12) siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran (generalization);
13) siswa mengerjakan lembar evaluasi.

2.2

KAJIAN EMPIRIS
Beberapa hasil penelitian relevan yang mendukung penerapan model

Discovery Learning berbantuan media audiovisual antara lain:
1) Penelitian yang dilakukan oleh Ali Gunay Balim pada tahun 2009 dengan judul
“The Effects of Discovery Learning on Students’ Success and Inquiry Learning
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Skills”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan
antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam hal nilai prestasi
akademik berupa skor kognitif dan afektif serta mencapai skor tinggi dalam
keterampilan. Discovery Learning adalah model pengajaran siswa aktif dan
dipandu oleh guru, berfungsi meningkatkan keberhasilan dan belajar
penyelidikan kemampuan siswa lebih dari model pembelajaran konvensional.
2) Penelitian oleh Nalliveettil George Mathew pada tahun 2013 dengan judul “A
Study on the Usefulness of Audio-Visual Aids in EFL Classroom: Implications
for Effective Instruction”, menunjukkan bahwa pengintegrasian buku bahasa
dengan audio dan video sebagai sumber tambahan untuk kegiatan
pembelajaran bahasa di kelas sudah menjadi fenomena umum. Temuan
tersebut memberikan wawasan bagi siswa untuk menggunakan teknologi
berupa media audio visual serta memberikan motivasi di dalam kelas instruksi.
3) Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Novita Sari pada tahun 2014 dengan judul
“Penerapan Model Discovery Learning Sebagai Upaya Meningkatkan
Kemampuan Menulis Teks Cerita Petualangan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”.
Hasil penelitian menunjukkan aktivitas pembelajaran siklus 1 88,94% dan
siklus II 91,045%, mengalami peningkatan sebesar 2,105% dengan nilai
ketercapaian ≥ 80. Rata-rata ketuntasan hasil belajar menulis teks cerita
petualangan siklus I 79,36 persentase ketuntasan klasikal 73,07%. Siklus II
rata-rata ketuntasan 84,09 persentase ketuntasan klasikal 84,61%.
4) Penelitian yang dilakukan oleh Riduan Saberan pada tahun 2012 dengan judul
“Penggunaan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil
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Belajar Siswa”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan
media audio visual memberikan nilai-nilai positif siswa, meningkatkan moral
dan kepercayaan diri dalam belajar. Siswa dapat menerima informasi jelas
sehingga mencapai hasil belajar yang tinggi.
5) Penelitian oleh Arum Perwitasari pada tahun 2014 dengan judul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Time Token Arends dengan Media
Audio Visual”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan variabel pada setiap
siklus. Keterampilan guru siklus I mendapat skor 21 kategori baik, siklus II
dengan skor 24 kategori baik, siklus III skor 29 kategori sangat baik. Aktivitas
siswa siklus I mendapat skor 16,04 kategori cukup, siklus II mendapat skor
20,76 kategori baik, dan siklus III mendapat skor 24,64 kategori baik. Hasil
belajar klasikal siswa siklus I 71,41%, siklus II 79,48% dan siklus III 89,74%.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung
dalam melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran
IPS melalui Model Discovery Learning Berbantuan Media Audiovisual pada
Siswa Kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang”.

2.3

KERANGKA BERPIKIR
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran yang mengkaji

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isuisu sosial membekali siswa dalam bidang pengetahuan sosial dan mengarahkan
siswa untuk menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta
damai. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,
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pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam
memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.
Berdasarkan hasil refleksi yang dilaksanakan peneliti, ditemukan beberapa
faktor penyebab rendahnya kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VB SDN
Ngaliyan 01 Semarang, yaitu belum diterapkannya model pembelajaran inovatif
sehingga siswa cenderung hanya menghafal materi yang diajarkan, guru belum
menerapkan model pembelajaran mandiri berupa penemuan konsep sendiri, siswa
hanya menerima tanpa ikut menemukan informasi secara mandiri. Pembelajaran
kurang melibatkan siswa secara aktif yang mengakibatkan siswa hanya menjadi
objek pembelajaran. Selain itu, belum optimalnya peran guru sebagai fasilitator
dalam menggunakan media pembelajaran sehingga siswa kesulitan memahami
materi IPS yang abstrak tanpa pemanfaatan media pembelajaran yang
mendukung.
Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual dapat
melatih siswa belajar aktif, analitis, terampil merumuskan dan memecahkan
masalah melalui kegiatan penemuan informasi serta memfasilitasi kemampuan
siswa untuk berpikir dan mempresentasikan apa yang dipahami sesuai tingkat
perkembangannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, model dan media
ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, memaksimalkan kemampuan
guru dan aktivitas siswa, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkatkan.
Kerangka berpikir dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Kondisi
Awal

Pelaksanaan
tindakan
melalui
model
Discovery
Learning
berbantuan
media
audiovisual

Kondisi
Akhir

1. GURU
a. belum menerapkan model inovatif dengan pembelajaran mandiri berupa
penemuan konsep sendiri.
b. pembelajaran kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran.
c. belum optimal berperan sebagai fasilitator dalam menggunakan media
pembelajaran.
2. SISWA
a. cenderung hanya menghafal materi pelajaran yang diajarkan tanpa ikut
menemukan informasi secara mandiri.
b. hanya menjadi obyek pembelajaran.
c. kesulitan memahami materi IPS yang abstrak tanpa pemanfaatan media
pembelajaran yag mendukung
3. HASIL BELAJAR
data hasil belajar IPS siswa rendah, 28 siswa dari 37 siswa (75,68%)
belum mencapai KKM (66)

Langkah-langkah model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual pada pembelajaran IPS sebagai berikut:
1. Perumusan tujuan pembelajaran
2. Pengkondisian kelas dan penyiapan media audiovisual
3. Pemberian motivasi
4. Pengamatan video
5. Kegiatan tanya jawab
6. Pembentukan kelompok
7. Pengajuan masalah
8. Penemuan informasi yang relevan terhadap masalah
9. Pemrosesan hasil temuan melalui diskusi kelompok sebagai
pemecahan masalah
10. Presentasi
11. Pembahasan dan penguatan
12. Kesimpulan
13. Evaluasi

Kualitas pembelajaran IPS meningkat ditandai dengan:
1. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik.
2. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik.
3. Hasil belajar siswa meningkat dengan ketuntasan klasikal ≥ 75%
dan ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 66.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir
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2.4

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kerangka teori, kajian empiris dan kerangka berfikir, maka

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan
mengajar guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS
pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas.

Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh
pelaku tindakan yang bertujuan meningkatkan kemantapan tindakan dalam
melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang
dilakukan, memperbaiki kondisi pembelajaran, dan dilaksanakan secara
kolaboratif (Saminanto, 2010: 2-3).
Prosedur penelitian tindakan kelas secara garis besar terdapat empat
tahapan, yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan; (4) refleksi
(Arikunto, 2012: 16). Adapun model dan penjelasan untuk masing – masing tahap
sebagai berikut:

Bagan 3.1 Daur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2012: 16)
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3.1.1

Perencanaan
Arikunto (2012: 17-18) mengemukakan bahwa dalam tahap perencanaan,

peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan
bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap menyusun rancangan ini
peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus
untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk
membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung.
Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:
1) menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, menentukan indikator, dan
materi pembelajaran IPS kelas V;
2) menyusun perangkat pembelajaran IPS sesuai dengan indikator yang telah
ditentukan melalui model discovery learning berbantuan media audiovisual;
3) mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan;
4) mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian meliputi
lembar observasi keterampilan guru, lembar observasi aktivitas siswa, lembar
catatan lapangan, serta lembar wawancara.
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan adalah pengimplementasian isi rancangan PTK yang
telah disusun. Arikunto (2012: 126) menyatakan bahwa selama melaksanakan
tindakan, guru sebagai pelaksana tindakan mengacu pada program yang telah
dipersiapkan dan disepakati bersama dengan teman sejawat. Sedangkan menurut
Sanjaya (2013: 79) pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan
guru berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan PTK ini dilakukan
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dalam 3 siklus, dengan setiap siklusnya terdiri dari 1 kali pertemuan melalui
model Discovery Learning berbantuan media audiovisual, kemudian siklus II dan
III dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam siklus sebelumnya.
3.1.3 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk mengumpulkan data
seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 2012: 127).
Peneliti menguraikan jeni-jenis data yang telah dikumpulkan, cara pengumpulan
data, dan alat koleksi data tentang fenomena kelas. Kegiatan observasi dilakukan
secara kolaboratif dengan guru kelas untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa pada pembelajaran melalui model Discovery Learning berbantuan
media audiovisual menggunakan instrumen yang disediakan, serta memberikan
tes untuk mengetahui hasil belajar siswa.
3.1.4 Refleksi
Menurut Arikunto (2012: 19) refleksi adalah kegiatan mengemukakan
kembali apa yang telah dilakukan peneliti. Refleksi merupakan kegiatan mengulas
secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru.
Kunandar (2013: 75) mengemukakan bahwa refleksi berusaha memahami proses,
masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategis. Refleksi
dilakukan setelah mengevaluasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa dengan mengkaji ketercapaian indikator kinerja pada setiap siklus.
Peneliti juga mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul pada setiap
siklus yang digunakan sebagai pertimbangan membuat perencanaan tindak lanjut
untuk siklus berikutnya.
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3.2

PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN

3.2.1

Siklus I

3.2.1.1 Perencanaan
1) Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, menentukan indikator, dan
materi pembelajaran kelas V tentang perjuangan para tokoh dalam
mempertahankan kemerdekaan.
2) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, materi pembelajaran,
media pembelajaran, LKS, LKK, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci
jawaban, dan pedoman penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Tabel 3.1 Pengembangan Indikator Pembelajaran Siklus I
Standar
Kompetensi
Kompetensi
Dasar
Indikator

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan
kemerdekaan
2.4.1 Membedakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia melalui
perjuangan fisik dan diplomasi
2.4.2 Menjelaskan penyebab terjadinya usaha mempertahankan
kemerdekaan
2.4.3 Mengidentifikasi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya
2.4.4 Menganalisis peristiwa di daerah dalam rangka
mempertahankan kemerdekaan berdasarkan hasil membaca/
wawancara

3) Mempersiapkan sumber belajar dan media berupa video tentang peristiwa
pertempuran di berbagai daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
4) Mempersiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, lembar
catatan lapangan, serta lembar wawancara.
3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
1) Pendahuluan (10 menit)
a) Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi.
b) Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.
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c) Guru melakukan apersepsi: “Setelah peristiwa proklamasi, apa yang
dilakukan rakyat Indonesia? Apakah mereka masih berjuang? Apa
penyebabnya?”
d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
2) Kegiatan inti (45 menit)
a) Guru menampilkan video tentang peristiwa pertempuran di berbagai daerah
dalam rangka mempertahankan kemerdekaan untuk menumbuhkan konsep
awal dan rasa ingin tahu siswa (stimulation).
b) Siswa mengamati video yang ditampilkan guru dan mencatat hal-hal yang
penting atau yang ingin ditanyakan (mengamati) (stimulation).
c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya maupun
berpendapat tentang video yang diamati (menanya) (problem statement).
d) Siswa mengajukan pertanyaan dan pendapatnya mengenai materi yang
disajikan (menanya) (problem statement).
e) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang bentuk-bentuk
perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan beserta penyebabnya
(menanya) (problem statement).
f) Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen.
g) Guru memberikan masalah tentang peristiwa penting di berbagai daerah
dalam mempertahankan kemerdekaan (problem statement).
h) Setiap siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui buku
dan video (mengumpulkan informasi) (data collection).
i) Siswa mencatat hasil temuan di LKS (mengumpulkan informasi).
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j) Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam kelompok untuk
memecahkan masalah (mengolah informasi) (data processing).
k) Siswa

menyampaikan

hasil

diskusi

kelompok

ke

depan

kelas

(mengkomunikasikan) (verification).
l) Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan penguatan terhadap
materi yang telah dipelajari (verification).
m) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (menanya).
3) Kegiatan Akhir (15 menit)
a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
(generalization).
b) Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
c) Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari pokok bahasan tentang
perjanjian-perjanjian menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
d) Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.
3.2.1.3 Observasi
1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS materi perjuangan para
tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual.
2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi perjuangan para
tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual.
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3.2.1.4 Refleksi
1) Mengevaluasi dan menganalisis data hasil observasi keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus I.
2) Menelaah dan membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I di
antaranya: (a) guru belum memberikan motivasi dan manfaat pembelajaran; (b)
pemberian rangsangan agar siswa aktif belum optimal; (c) pengaturan
kelompok belum kondusif; (d) belum menjelaskan cara penemuan yang benar
dan hal-hal pokok dalam temuan; (e) guru belum memfokuskan siswa dalam
presentasi dan pemberian penguatan maupun penekanan materi yang belum
optimal; (f) aktivitas siswa dalam bertanya, merespon stimulus guru, maupun
dalam kegiatan berkelompok masih rendah.
3) Merencanakan tindak lanjut perbaikan pada siklus II, berupa revisi: (a)
meningkatkan keterampilan guru dalam memberikan motivasi siswa; (b)
memberikan stimulus; (c) membimbing siswa dalam berkelompok dan
melakukan kegiatan penemuan; (d) memfasilitasi siswa dalam presentasi; (e)
memberikan penekanan materi yang penting; dan (f) memberikan penguatan
berupa reward.
3.2.2

Siklus II

3.2.2.1 Perencanaan
1) Mengidentifikasi hasil pembelajaran siklus I dan alternatif pemecahan masalah.
2) Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, menentukan indikator, dan
materi pembelajaran kelas V tentang perjanjian menuju pengakuan kedaulatan
Indonesia.

91

3) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, materi pembelajaran,
media pembelajaran, LKS, LKK, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci
jawaban, dan pedoman penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Tabel 3.2 Pengembangan Indikator Pembelajaran Siklus II
Standar
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
Kompetensi
mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia
Kompetensi 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan
Dasar
kemerdekaan
Indikator
2.4.5 Menjelaskan perjanjian menuju pengakuan kedaulatan
Indonesia
2.4.6 Mengidentifikasi terjadinya agresi militer Belanda terhadap
Republik Indonesia
2.4.7 Mengidentifikasi peranan PBB dalam memperbaiki
hubungan negara Indonesia dengan Belanda

4) Mempersiapkan sumber belajar dan media berupa video tentang perjanjian
menuju pengakuan kedaulatan.
5) Mempersiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, lembar
catatan lapangan, serta lembar wawancara.
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
1) Pendahuluan (10 menit)
a) Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi.
b) Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.
c) Guru melakukan apersepsi untuk mengingatkan materi kemarin dan
mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari: “Siapa yang masih ingat
apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Apa saja yang dilakukan
Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan?”.
d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
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e) Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan yel-yel
kelas,”VB, cerdas, aktif, ceria, yes!”.
2) Kegiatan inti (45 menit)
a) Guru menampilkan video tentang perjanjian menuju pengakuan kedaulatan
Indonesia dan peristiwa agresi militer Belanda untuk menumbuhkan rasa
ingin tahu siswa (mengamati) (stimulation).
b) Siswa mengamati video yang ditampilkan dan guru menginstruksikan siswa
untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video atau yang ingin
ditanyakan (mengamati) (stimulation).
c) Guru memberikan pertanyaan rangsangan agar siswa aktif bertanya dan
berpendapat tentang video yang diamati (menanya)(problem statement).
d) Siswa mengajukan pertanyaan dan pendapatnya mengenai materi yang
disajikan dengan mengangkat tangan (menanya) (problem statement).
e) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang agresi militer Belanda
terhadap Republik Indonesia (menanya) (problem statement).
f) Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen dan berkeliling
mengecek anggota masing-masing kelompok.
g) Guru memberikan masalah tentang peranan PBB dalam memperbaiki
hubungan negara Indonesia dengan Belanda beserta cara penemuan
pemecahan masalahnya (problem statement).
h) Setiap siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui buku
dan video (mengumpulkan informasi) (data collection).
i) Guru berkeliling kelas membimbing kegiatan penemuan siswa.
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j) Siswa mencatat hasil temuan di LKS (mengumpulkan informasi).
k) Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam kelompok untuk
memecahkan masalah (mengolah informasi) (data processing).
l) Siswa menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Siswa lain diinstruksikan
untuk fokus memperhatikan presentasi dan menanggapi hasil diskusi
temannya (mengkomunikasikan) (verification).
m) Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan penguatan terhadap
materi yang telah dipelajari (verification).
n) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (menanya).
o) Guru memberikan reward kepada kelompok teraktif.
3) Kegiatan Akhir (15 menit)
a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
(generalization).
b) Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
c) Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari pokok bahasan
menghargai jasa-jasa para pahlawan.
d) Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.
3.2.2.3 Observasi
1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS materi perjanjian
menuju pengakuan kedaulatan Indonesia melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual.
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2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi perjanjian menuju
pengakuan

kedaulatan

Indonesia

melalui

model

Discovery

Learning

berbantuan media audiovisual.
3.2.2.4 Refleksi
1) Mengevaluasi dan menganalisis data hasil observasi keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus II.
2) Menelaah dan membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II di
antaranya: (a) guru belum menyampaikan manfaat pembelajaran; (b) belum
memberikan pertanyaan secara individual; (c) belum membimbing siswa
bergabung dalam kelompoknya; (d) belum menjelaskan hal-hal penting dalam
masalah dan cara penemuan informasi yang benar; (e) masih adanya siswa
yang pasif dalam merespon stimulus guru.
3) Merencanakan tindak lanjut perbaikan pada siklus III berupa revisi: (a)
meningkatkan pemberian motivasi dan manfaat pembelajaran; (b) melibatkan
siswa lain untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan temannya; (c)
membimbing siswa berkelompok; (d) menjelaskan cara penemuan hal-hal
pokok dalam informasi; (e) menegur siswa yang mengganggu pembelajaran;
dan (f) mengoreksi secara bersama evaluasi yang telah dikerjakan.
3.2.3

Siklus III

3.2.3.1 Perencanaan
1) Mengidentifikasi hasil pembelajaran siklus I dan alternatif pemecahan masalah.
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2) Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, menentukan indikator, dan
materi pembelajaran kelas V tentang peranan tokoh dalam mempertahankan
kemerdekaan dan sikap yang perlu diteladani.
3) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, materi pembelajaran,
media pembelajaran, LKS, LKK, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci
jawaban, dan pedoman penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Tabel 3.3 Pengembangan Indikator Pembelajaran Siklus III
Standar
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
Kompetensi
mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia
Kompetensi 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan
Dasar
kemerdekaan
Indikator
2.4.8 Menceritakan
peranan
tokoh
perjuangan
dalam
mempertahankan kemerdekaan
2.4.9 Menjelaskan cara menghargai jasa para tokoh kemerdekaan
2.4.10 Memberikan contoh perilaku yang perlu diteladani seorang
pahlawan

4) Mempersiapkan sumber belajar dan media berupa video tentang tokoh-tokoh
yang terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan beserta peranannya
dan sikap yang dapat dicontoh.
5) Mempersiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, lembar
catatan lapangan, serta lembar wawancara.
3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
1) Pendahuluan (10 menit)
a) Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi.
b) Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.
c) Guru melakukan apersepsi untuk mengingatkan materi kemarin dan
mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari:”Pada pertemuan
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kemarin, kita sudah mempelajari apa saja?”. ”Dalam peristiwa-peristiwa
yang kalian sebutkan, siapa saja tokoh yang terlibat?”
d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
e) Guru memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat materi yang akan
dipelajari kepada siswa untuk diterapkan di kehidupan nyata.
2) Kegiatan inti (45 menit)
a) Guru menampilkan video tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam usaha
mempertahankan kemerdekaan beserta peranannya untuk menumbuhkan
rasa ingin tahu siswa (mengamati) (stimulation).
b) Siswa mengamati video yang ditampilkan dan guru menginstruksikan siswa
untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video atau yang ingin
ditanyakan (mengamati) (stimulation).
c) Guru memberikan pertanyaan rangsangan agar siswa aktif bertanya dan
berpendapat tentang video yang diamati (menanya) (problem statement).
d) Siswa mengajukan pertanyaan dan pendapatnya mengenai materi yang
disajikan dengan mengangkat tangan (menanya) (problem statement).
e) Siswa ikut menanggapi pertanyaan temannya agar ikut aktif dalam
pembelajaran (menanya) (problem statement).
f) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara menghargai jasa
para tokoh kemerdekaan (menanya) (problem statement).
g) Guru mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu nasional tentang kepahlawan.
h) Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen, mengatur tempat
duduk dan membimbing siswa bergabung ke kelompoknya.
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i) Guru memberikan masalah tentang contoh perilaku yang diteladani dari
pahlawan beserta cara penemuan yang benar, dan menginstruksi siswa
untuk mencatat hal pokok dalam temuan (problem statement).
j) Setiap siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui buku
dan video (mengumpulkan informasi) (data collection).
k) Guru berkeliling kelas membimbing kegiatan penemuan siswa.
l) Siswa mencatat hasil temuan di LKS (mengumpulkan informasi).
m) Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam kelompok untuk
memecahkan masalah. Guru memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan
siswa, dan mengisutruksikan untuk berbagi tugas dalam kelompok
(mengolah informasi) (data processing).
n) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas dengan
percaya diri dan suara yang jelas (mengkomunikasikan) (verification).
o) Guru memfokuskan perhatian siswa pada presentasi dan menegur siswa
yang mengganggu proses pembelajaran.
p) Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan penguatan terhadap
materi yang telah dipelajari (verification).
q) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (menanya).
r) Guru memberikan reward kepada kelompok dan siswa yang aktif.
3) Kegiatan Akhir (15 menit)
a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
(generalization).
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b) Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
c) Siswa bersama guru mengoreksi jawaban evaluasi.
d) Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi selanjutnya.
e) Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.
3.2.3.3 Observasi
1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS materi peranan tokoh
dalam mempertahankan kemerdekaan dan sikap yang perlu diteladani melalui
model Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui materi peranan
tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan dan sikap yang perlu diteladani
model Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
3.2.3.4 Refleksi
1) Mengevaluasi dan menganalisis data hasil observasi keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus III.
2) Menelaah dan membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III di
antaranya: (a) kegiatan tanya jawab secara individual belum maksimal; (b)
kurangnya antusias siswa dalam mencatat hal-hal penting dalam temuan; (c)
keberanian siswa berpendapat belum maksimal. Namun, hasilnya sudah
memenuhi indikator keberhasilan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
secara berkelanjutan, maka dilaksanakan tindakan perbaikan. Adapun revisinya
yaitu: (a) memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran; (b) memberikan bimbingan kepada siswa dalam kegiatan penemuan; (c) mengeksplorasi
pengetahuan siswa melalui kegiatan yang inovatif.
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3.3

SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01

Semarang sebanyak 37 siswa terdiri dari 17 siswa laki – laki dan 20 siswa
perempuan tahun ajaran 2014/2015. Menurut Hopkins (dalam Sanjaya, 2013: 89)
menjelaskan bahwa pada kegiatan observasi perlu dilakukan kesepakatan antara
guru dan observer tentang kriteria keberhasilan suatu tindakan untuk membantu
guru dalam melakukan tindakan sesuai dengan topik masalah. Pada pengamatan
aktivitas siswa, difokuskan pada 16 siswa yang dipilih secara heterogen terdiri
dari 8 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan yang memiliki tingkat kemampuan
berbeda. Sesuai dengan kriteria kesepakatan mengenai kriteria, maka observer
hanya mengamati jumlah siswa dengan kesepakatan tersebut.

3.4

TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngaliyan 01 Semarang yang terletak di

Jalan Prof. Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

3.5

VARIABEL PENELITIAN
Variabel yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Keterampilan guru kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dalam pembelajaran
IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
2. Aktivitas siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dalam pembelajaran IPS
melalui model Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
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3. Hasil belajar siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dalam pembelajaran
IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media audiovisual.

3.6

DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1

Jenis Data

3.6.1.1 Data Kuantitatif
Menurut Sudjana (2005: 4) data kuantitatif adalah data yang berbentuk
bilangan, harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Data kuantitatif ini
diperoleh dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model
Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
3.6.1.2 Data Kualitatif
Data kualitatif menurut Sanjaya (2013: 85) adalah data yang berhubungan
dengan kualitas tertentu seperti baik, sedang, dan kurang. Data kualitatif berupa
deskripsi kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari hasil observasi dengan
menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, catatan
lapangan, serta wawancara dengan kolaborator selama proses pembelajaran IPS
melalui model Discovery Learning berbantuan media audiovisual yang kemudian
dikategorikan menjadi beberapa kriteria, yaitu: sangat baik (A), baik (B), cukup
(C), dan kurang (D).
3.6.2

Sumber Data
Menurut Arikunto (2010: 172) sumber data dalam penelitian adalah subjek

dari mana data diperoleh. Dalam PTK ini sumber data yang digunakan antara lain:
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3.6.2.1 Guru
Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi keterampilan guru dalam
pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual.
3.6.2.2 Siswa
Sumber data siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang sebanyak 37
siswa. Hasil observasi aktivitas siswa difokuskan pada 16 siswa selama mengikuti
pembelajaran IPS. Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi semua
siswa di akhir pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning berbantuan
media audiovisual.
3.6.2.3 Data dokumen
Sumber data dokumen berupa data nilai sesudah dilakukan tindakan, hasil
observasi, video dan foto selama pembelajaran IPS melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual.
3.6.2.4 Catatan Lapangan
Sumber data catatan lapangan berupa catatan penting selama proses
pembelajaran berupa keterampilan guru, aktivitas siswa maupun iklim
pembelajaran yang terjadi yang tidak tercantum pada lembar observasi.
3.6.3

Teknik Pengumpulan Data

3.6.3.1 Teknik Tes
Menurut Sanjaya (2013: 99) tes adalah salah satu instrumen pengumpulan
data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat
penguasaan materi pembelajaran. Dilihat dari cara pelaksanaannya, tes dibedakan
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menjadi tes lisan, tes tulisan, dan tes perbuatan. Tes dalam penelitian ini diberikan
kepada siswa secara individu untuk mengukur hasil belajar siswa. Jenis tes yang
digunakan adalah tes tertulis berupa pilihan ganda dan uraian. Tes ini
dilaksanakan pada akhir pembelajaran siklus I, siklus II, dan siklus III.
3.6.3.2 Teknik Non Tes
Menurut Poerwanti (2008: 3.19) teknik non tes adalah asesmen atau
evaluasi proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa “menguji” siswa,
melainkan melalui observasi, wawancara, menyebar angket, dan lain-lain. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:
3.6.3.2.1 Observasi
Teknik observasi disebut juga teknik pengamatan, meliputi kegiatan
pemusatan perhatian terhadap suatu objek menggunakan alat indera (Arikunto,
2010: 199). Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati
kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal
yang akan diamati (Sanjaya, 2013: 86). Observasi dalam penelitian ini digunakan
untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS
melalui model Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
3.6.3.2.2 Dokumentasi
Arikunto (2010: 274) menjelaskan dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini
digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumentasi
yang digunakan dalam penelitian berupa daftar nilai siswa untuk memberikan
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gambaran secara konkret mengenai kegiatan siswa baik individu maupun
kelompok dan dokumen foto maupun video untuk menggambarkan proses
kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan tindakan berlangsung.
3.6.3.2.3 Catatan Lapangan
Catatan lapangan sebagai salah satu wujud dari pengamatan digunakan
untuk mencatat data kualitatif, kasus istimewa, atau melukiskan suatu proses
(Kunandar, 2013: 143). Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk
mencatat hal-hal yang tidak tercantum dalam lembar observasi berupa
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model
Discovery Learning berbantuan media audiovisual.
3.6.3.2.4 Wawancara
Menurut Arikunto (2010: 198) wawancara adalah sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
Sanjaya (2013: 96) mengartikan wawancara sebagai teknik mengumpulkan data
dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka maupun media tertentu.
Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama guru kolaborator di
SDN Ngaliyan 01 Semarang untuk memperoleh informasi dari kolaborator
tentang tingkat keberhasilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa selama proses
pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan lain-lain.
Berdasarkan uraian tentang teknik-teknik pengumpulan data tersebut,
dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk menghasilkan
informasi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Sanjaya (2013: 112) teknik triangulasi data adalah suatu cara untuk
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mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar
informasi yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak
salah dalam mengambil keputusan.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
3.7.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang dianalisis menggunakan
teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, median, modus, nilai
terendah dan tertinggi serta hasil ketuntasan belajar secara individual maupun
klasikal yang ditampilkan dalam bentuk persentase.
Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa dilakukan
setelah proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya. Adapun rumus
yang digunakan sebagai berikut:
1) Menentukan Mean atau nilai rata-rata kelas di analisis dengan rumus:

=
Keterangan:
= mean (rata-rata)
= jumlah semua nilai siswa
= jumlah banyak data
(Herrhyanto, 2008: 4.2)
2) Menentukan median atau nilai tengah
Me = Bb + p
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Keterangan:
Me = median
Bb = batas bawah kelas yang mengandung Me
fm = frekuensi kelas interval yang mengandung Me
F

= frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung Me

P

= panjang kelas interval
(Herrhyanto, 2008: 4.21)

3) Menentukan modus atau nilai yang sering muncul
Mo = Bb + p
Keterangan:
Mo = modus
Bb = batas bawah kelas interval yang mengandung modus atau yang
mempunyai frekuensi frekuensi tertinggi
b1 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya
b2 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya
p

= panjang kelas interval
(Herrhyanto, 2008: 4.19)

4) Menentukan ketuntasan belajar siswa

Keterangan:
p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa
(Aqib, 2011: 41)
Berikut kriteria ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal:
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Tabel 3.4
Kriteria Ketercapaian Hasil Belajar
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
Kualifikasi

Individu

Klasikal

≥ 66

≥ 75%

Berhasil

< 66

< 75%

Tidak Berhasil

Sumber: SK KKM Mata Pelajaran IPS SDN Ngaliyan 01 Semarang
3.7.2

Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil catatan lapangan dan hasil wawancara

dalam pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual dianalisis dengan mengorganisasikan dan mengklasifikasikan
berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kategori untuk
memperoleh kesimpulan.
Adapun data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa
diklasifikasikan ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang sesuai
dengan skor yang telah ditetapkan.
Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6.9) dalam mengelola data skor dapat
dilakukan langkah sebagai berikut:
1) menentukan skor terendah;
2) menentukan skor tertinggi;
3) mencari median;
4) mencari jarak interval;
5) Membagi rentang nilai menjadi 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup dan
kurang).
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Median =
(Poerwanti, 2008: 6.9)
Jarak interval (i) =
(Widoyoko, 2014: 110)
Tabel 3.5
Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
Jumlah skor

Kriteria kinerja

Tingkatan Keberhasilan

(k+3(i)) s/d m

Sangat Baik (A)

Berhasil

(k+2(i)) s/d (k+3(i))

Baik (B)

Berhasil

(k+i) s/d (k+2(i))

Cukup (C)

Tidak berhasil

K s/d (k+i)

Kurang (D)

Tidak berhasil
(Widoyoko, 2014: 111)

Berdasarkan

tabel

klasifikasi

tersebut

maka

berikut

perhitungan

keterampilan guru dan aktivitas siswa.
1) Mengolah Data Keterampilan Guru
Pengamatan keterampilan guru menggunakan 10 indikator keterampilan
mengajar guru, dan setiap indikator terdapat 4 deskriptor dengan kriteria:
skor 1 jika 1 indikator/item yang tampak;
skor 2 jika 2 indikator/item yang tampak;
skor 3 jika 3 indikator/item yang tampak;
skor 4 jika semua indikator/item tampak (Arikunto, 2010: 285).
Sehingga diperoleh: k = skor terendah = 1 x 10 = 10
m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40
Median (Me)

=

=

= 25

Jarak interval (i)

=

=

= 7,5
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan tabel klasifikasi
kriteria penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model
Discovery Learning berbantuan media audiovisual sebagai berikut:

Tabel 3.6
Klasifikasi Kriteria Skor Keterampilan Mengajar Guru
Kriteria ketuntasan

Kriteria

Tingkat Keberhasilan

> 32,5 s/d 40

Sangat baik (A)

Berhasil

> 25 s/d 32,5

Baik (B)

Berhasil

> 17,5 s/d 25

Cukup (C)

Tidak berhasil

10 s/d 17,5

Kurang (D)

Tidak berhasil

2) Mengolah data aktifitas siswa
Pengamatan aktifitas siswa menggunakan 10 indikator aktifitas siswa, dan
setiap indikator terdapat 4 deskriptor dengan kriteria:
skor 1 jika 1 indikator/item yang tampak;
skor 2 jika 2 indikator/item yang tampak;
skor 3 jika 3 indikator/item yang tampak;
skor 4 jika semua indikator/item tampak (Arikunto, 2010: 285).
Sehingga diperoleh: k = skor terendah = 1 x 10 = 10
m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40
Median (Me)

=

=

= 25

Jarak interval (i)

=

=

= 7,5

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan tabel klasifikasi
kategori penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model
Discovery Learning berbantuan media audiovisual sebagai berikut:
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Tabel 3.7
Klasifikasi Kriteria Skor Aktifitas Siswa

3.8

Kriteria ketuntasan

Kriteria

Tingkat Keberhasilan

> 32,5 s/d 40

Sangat baik (A)

Berhasil

> 25 s/d 32,5

Baik (B)

Berhasil

> 17,5 s/d 25

Cukup (C)

Tidak berhasil

10 s/d 17,5

Kurang (D)

Tidak berhasil

INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang
dengan indikator sebagai berikut:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik.
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik.
3. Sebanyak ≥ 75% siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang mengalami
ketuntasan belajar klasikal dan ketuntasan belajar individual siswa sebesar ≥ 66
dalam pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual.

BAB V
PENUTUP

5.1

SIMPULAN
Penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS melalui model

Discovery Learning berbantuan media audiovisual yang telah dilaksanakan di
kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual di kelas
VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dapat meningkatkan keterampilan guru. Hasil
observasi pada siklus I menunjukkan kriteria baik, pada siklus II memperoleh
kriteria sangat baik, dan pada siklus III memperoleh kriteria sangat baik. Hal
tersebut ditunjukkan dengan peningkatan keterampilan guru pada setiap
siklusnya, seperti: guru memberikan stimulus-stimulus kepada siswa agar
terlibat aktif dalam kegiatan belajar, membimbing setiap kegiatan siswa seperti
pengajuan pendapat maupun pertanyaan, kegiatan pengamatan

video,

membimbing dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan penemuan, kegiatan
diskusi kelompok sekaligus presentasi, dan merefleksi hasil pembelajaran.
2) Penerapan model Discovery Learning berbantuan media audiovisual di kelas
VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kriteria
aktivitas siswa pada siklus I adalah cukup, pada siklus II meningkat menjadi
baik, dan sangat baik pada siklus III. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil
observasi yang selalu meningkat pada setiap siklusnya, yaitu: (a) siswa antusias
mengikuti pembelajaran dengan merespon stimulus guru; (b) dalam
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pembelajaran siswa mulai berani menyampaikan pendapat dan menjawab
pertanyaan yang disampaikan guru; (c) siswa melakukan kegiatan penemuan
sesuai dengan arahan dari guru; (d) siswa lebih termotivasi untuk terlibat aktif
dalam pembelajaran, seperti dalam bertanya, bekerjasama dalam kelompok,
mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan refleksi hasil pembelajaran.
3) Hasil belajar IPS melalui model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual di kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang mengalami peningkatan
pada setiap siklusnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan siklus I memperoleh
nilai rata-rata 66,35 dengan persentase ketuntasan klasikal 51,3%, pada siklus
II nilai rata-rata yang diperoleh 72,19 dengan persentase ketuntasan klasikal
70,3%. Sedangkan pada siklus III nilai rata-rata meningkat menjadi 80,46
dengan persentase ketuntasan klasikal 86,5%.

5.2

SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1) Pembelajaran

melalui

model

Discovery

Learning

berbantuan

media

audiovisual diperlukan perencanaan yang matang, di antaranya: guru perlu
meningkatkan pengelolaan kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang
kondusif seperti pada pembentukan kelompok, meningkatkan keterampilan
menjelaskan dan memberikan penekanan pada masalah atau materi yang
penting, serta lebih fokus membimbing siswa yang mengalami kesulitan
selama proses pembelajaran.

197

2) Peningkatan aktivitas siswa, dapat dilakukan guru melalui pemberian motivasi
dan penguatan agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran, guru juga perlu
mengadakan pendekatan individual terhadap siswa agar lebih berani
berpendapat dan bertanya. Pada kegiatan penemuan, guru lebih menekankan
cara penemuan informasi yang benar serta hal-hal pokok agar dapat dikaitkan
dalam kehidupan sehari-hari.
3) Diharapkan aktivitas siswa lebih mengembangkan cara belajar siswa aktif
dengan menemukan dan menyelidiki informasi baru secara mandiri,
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.
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LAMPIRAN 1
KISI-KISI INSTRUMEN
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL
DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA
KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG.

No

Variabel

1.

Keterampilan
guru dalam
pembelajaran
IPS
melalui
model

Discovery
Learning
berbantuan
media
audiovisual

2.

Aktivitas
siswa dalam
pembelajaran
IPS melalui
model

Discovery
Learning
berbantuan
media
audiovisual

Sumber
Alat/
Data
Instrumen
1. Melaksanakan pra pembelajaran
1. Guru
1. Lembar
2. Membuka pembelajaran
2. Catatan
Observasi
3. Menyajikan materi menggunakan
lapangan 2. Lembar
media audiovisual
3. Dokumen
wawancara
4. Melakukan tanya jawab dengan
tasi (foto 3. Catatan
siswa
dan
lapangan
5. Membentuk kelas menjadi 5
video)
kelompok heterogen
6. Mengajukan
masalah
untuk
dipecahkan oleh siswa dalam
kelompok
7. Menginstruksikan tiap siswa untuk
mencari
referensi
sebanyakbanyaknya untuk menjawab masalah
8. Membimbing
kelompok
mempresentasikan hasil diskusi
9. Memberikan
penjelasan
dan
penguatan kepada siswa tentang
materi yang telah diajarkan
10. Menutup pembelajaran
1. Mempersiapkan
diri
mengikuti 1. Siswa
1. Lembar
pembelajaran menggunakan media 2. Catatan
Observasi
audiovisual
lapangan 2. Catatan
2. Menanggapi apersepsi guru sesuai 3. Dokumen
lapangan
materi
tasi (foto
3. Mengamati video pembelajaran yang
dan
disajikan guru
video)
4. Mengajukan pertanyaan, pendapat
dan jawaban pertanyaan mengenai
materi yang dipelajari
5. Mengkondisikan diri membentuk
Indikator
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3.

kelompok sesuai instruksi guru
6. Memperhatikan
masalah
yang
diberikan oleh guru kemudian
memikirkan pemecahannya
7. Menemukan informasi pemecahan
masalah melalui berbagai referensi
dan mencatat pada LKS
8. Melakukan
diskusi
kelompok
berdasarkan temuan yang didapatkan
9. Mempresentasikan hasil diskusi
kelompok ke depan kelas
10. Melakukan refleksi pembelajaran
Hasil belajar 1. Membedakan bentuk perjuangan a. Siswa
siswa pada
rakyat indonesia melalui perjuangan b. Daftar
pembelajaran
fisik dan diplomasi
hasil
IPS melalui 2. Menjelaskan penyebab terjadinya
belajar
model
usaha
mempertahankan
kemerdekaan
Discovery
3. Mengidentifikasi
peristiwa
10
Learning
november 1945 di surabaya
berbantuan
4.
Menganalisis peristiwa di daerah
media
dalam rangka mempertahankan
audiovisual
kemerdekaan berdasarkan hasil
membaca/wawancara
5. Menjelaskan perjanjian menuju
pengakuan kedaulatan indonesia
6. Mengidentifikasi terjadinya agresi
militer belanda terhadap republik
indonesia
7. Mengidentifikasi peranan pbb dalam
memperbaiki
hubungan
negara
indonesia dengan belanda
8. Menceritakan
peranan
tokoh
perjuangan dalam mempertahankan
kemerdekaan
9. Menjelaskan cara menghargai jasa
para tokoh kemerdekaan
10. Memberikan contoh perilaku yang
perlu diteladani seorang pahlawan

Tes tertulis
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LAMPIRAN PERANGKAT
PEMBELAJARAN
1. Siklus I
2. Siklus II
3. Siklus III
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LAMPIRAN 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS V SEMESTER II

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus I

Oleh:
CANDRA DIAH AGUSTIANASARI
1401411246

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
Kemerdekaan Indonesia

Kompetensi
Dasar
2.4
Menghargai
perjuangan
para
tokoh
dalam
mempertahankan
kemerdekaan

Materi
Kegiatan Pembelajaran
Pokok
2.4.1 Membeda Perjuangan
1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan
kan
bentuk mempertahan
digunakan.
perjuangan rakyat kan
2. Guru melakukan apersepsi
Indonesia melalui kemerdekaan 3. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus
perjuangan fisik
dicapai siswa dalam pembelajaran.
dan diplomasi
4. Guru menampilkan video tentang peristiwa
pertempuran di berbagai daerah dalam rangka
2.4.2 Menjelas
mempertahankan kemerdekaan
kan
penyebab
5. Siswa mengamati video dan mencatat hal-hal yang
terjadinya usaha
penting
mempertahankan
6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
kemerdekaan
bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya
tentang video yang telah diamati
2.4.3 Mengiden
Indikator

Penilaian
 Tertulis
 Proses

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
2 x 35 1) KTSP
menit
2) Silabus kelas
V
3) Internet
4) Susilaningsih,
Endang.
2008.
Ilmu
Pengetahuan
Sosial
5:
untuk SD/MI
Kelas
V.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
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tifikasi peristiwa
10
November
1945 di Surabaya
2.4.4 Menganalisis peristiwa di
daerah
dalam
rangka
mempertahankan
kemerdekaan
berdasarkan hasil
membaca/wawan
cara

7. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang
bentuk-bentuk perjuangan untuk mempertahankan
kemerdekaan beserta penyebabnya
8. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok
heterogen
9. Guru memberikan masalah tentang peristiwa penting
di berbagai daerah dalam mempertahankan
kemerdekaan
10. Siswa
mengumpulkan
informasi
sebanyakbanyaknya dengan pengetahuan awalnya melalui
buku dan video
11. Siswa mencatat hasil temuan di Lembar Kerja Siswa
12. Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam
kelompok untuk memecahkan masalah
13. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke
depan kelas
14. Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran
dan penguatan
15. Guru dan siswa menyimpulkan materi
16. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum dipahami.
17. Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
18. Guru menutup pembelajaran.

Depdiknas,
halaman:
195-203
5) Syamsiyah,
Siti
dkk.
2008.
Ilmu
Pengetahuan
Sosial
5:
untuk SD/MI
Kelas
V.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Depdiknas,
halaman:
114-117
6) Yuliati, Reny
dkk.
2008.
Ilmu
Pengetahuan
Sosial: SD/MI
Kelas
V.
Jakarta: pusat
Perbukuan
Depdiknas,
halaman:
137-143
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

Satuan Pendidikan

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/semester

:V/2

Hari/tanggal

: Jum’at, 27 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (2 jam pelajaran)

A. STANDAR KOMPETENSI
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
B. KOMPETENSI DASAR
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan
C. INDIKATOR
1.4.1 Membedakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia melalui perjuangan
fisik dan diplomasi
1.4.2 Menjelaskan penyebab terjadinya usaha mempertahankan kemerdekaan
1.4.3 Mengidentifikasi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya
1.4.4 Menganalisis peristiwa di daerah dalam rangka mempertahankan
kemerdekaan berdasarkan hasil membaca/wawancara
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat membedakan bentuk perjuangan
rakyat Indonesia melalui perjuangan fisik dan diplomasi dengan tepat.
2. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan
penyebab terjadinya usaha mempertahankan kemerdekaan dengan tepat.
3. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi
peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dengan benar.
4. Melalui

kegiatan

menganalisis

penemuan

peristiwa

di

dan

diskusi

daerah

dalam

kelompok,
rangka

siswa

dapat

mempertahankan

kemerdekaan berdasarkan hasil membaca/wawancara dengan sistematis.
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Karakter siswa yang diharapkan: bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama
dalam kelompok, berani, ketelitian, percaya diri.
E. MATERI PEMBELAJARAN
- Perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik dan diplomasi
- Peristiwa penting di berbagai daerah dalam mempertahankan kemerdekaan
F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
 Pendekatan pembelajaran

: Saintifik

 Model pembelajaran

: Discovery Learning

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi.
b. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.
c. Guru melakukan apersepsi: ““Setelah peristiwa proklamasi, apa yang
dilakukan rakyat Indonesia? Apakah mereka masih berjuang? Apa
penyebabnya?”
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Guru menampilkan video tentang peristiwa pertempuran di berbagai
daerah

dalam

rangka

mempertahankan

kemerdekaan

untuk

menumbuhkan konsep awal dan rasa ingin tahu siswa (stimulation).
b. Siswa mengamati video yang ditampilkan guru dan mencatat hal-hal
yang penting atau yang ingin ditanyakan (mengamati) (stimulation).
c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya maupun
berpendapat tentang video yang diamati (menanya) (problem statement).
d. Siswa mengajukan pertanyaan dan pendapatnya mengenai materi yang
disajikan (menanya) (problem statement).
e. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang bentuk-bentuk
perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan beserta penyebabnya
(menanya) (problem statement).
f. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen.
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g. Guru memberikan masalah tentang peristiwa penting di berbagai daerah
dalam mempertahankan kemerdekaan (problem statement).
h. Setiap siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui
buku dan video (mengumpulkan informasi) (data collection).
i. Siswa mencatat hasil temuan di Lembar Kerja Siswa yang diberikan guru
(mengumpulkan informasi).
j. Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam kelompok untuk
memecahkan masalah (mengolah informasi) (data processing).
k. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas
(mengkomunikasikan) (verification).
l. Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan penguatan
terhadap materi yang telah dipelajari (verification).
m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang
materi yang belum dipahami (menanya).
3. Kegiatan Akhir (15 menit)
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
(generalization).
b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
c. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah.
d. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.
H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Media: laptop, speaker, LCD, media video tentang peristiwa pertempuran di
berbagai daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
2. Sumber Belajar:
a. Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI
Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 195-203
b. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI
Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 114-117
c. Yuliati, Reny dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: SD/MI Kelas V.
Jakarta: pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 137-143
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d. Internet
I. PENILAIAN
1. Prosedur Penilaian
a) Tes awal : dalam apersepsi
b) Tes dalam proses : penilaian sikap, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan
Lembar Kerja Kelompok (LKK)
c) Tes akhir : lembar evaluasi
2. Jenis Penilaian
a) Tes tertulis : lembar evaluasi
b) Unjuk kerja
3. Bentuk Instrumen
a) Pilihan ganda
b) Uraian
4. Instrumen Tes
a) Lembar Kerja Siswa (Terlampir)
b) Lembar Kerja Kelompok (Terlampir)
c) Lembar Evaluasi (Terlampir)
Semarang, 27 Maret 2015
Kolaborator

Guru Kelas

Wiwi Hardiyanti Dwi H., S.Pd.

Candra Diah Agustianasari

NIP. 197106152003122003

NIM. 1401411246
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LAMPIRAN RPP SIKLUS I
Materi Ajar : Peristiwa penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di
daerah-daerah

A. Penyebab Terjadinya Usaha Mempertahankan Kemerdekaan
Reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan yang
disampaikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta disambut dengan gegap
gempita. Lalu, terjadi pelucutan senjata oleh rakyat Indonesia terhadap tentara
Jepang. Pada saat proses tersebut ada yang berjalan lancar tanpa perlawanan dari
bala tentara Jepang, ada pula yang terpaksa menggunakan jalan kekerasan.
Pemerintah Jepang sudah menyatakan kalah tanpa syarat kepada Sekutu.
Di lain pihak, Sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena
mereka beranggapan bahwa apabila pihak Jepang telah menyatakan kalah
terhadap Sekutu, maka otomatis wilayah pendudukan Jepang menjadi tanggung
jawabnya. Belanda (NICA) datang membonceng tentara Sekutu dengan tujuan
ingin menjajah kembali Indonesia dan menginginkan kekuasaan di wilayah
Nusantara. Adanya keinginan pihak Belanda untuk menguasai kembali Indonesia
mengakibatkan beberapa peristiwa. Rakyat terlibat dalam berbagai pertempuran
dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ada dua bentuk perjuangan mempertahakan kemerdekaan, yaitu
perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan
cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara
menggalang dukungan dari negara lain dan lewat perundingan-perundingan.
B. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya
Tentara Sekutu mendarat pertama kali di Surabaya pada tanggal 25
Oktober 1945 dengan komandannya Brigjen A.W.S Mallaby. Tentara Sekutu
bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Awalnya,
pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut kedatangan tentara Sekutu tersebut
dengan tangan terbuka. Namun, Sekutu mengabaikan uluran tangan tersebut.
Pada tanggal 27 Oktober 1945, Sekutu menyerbu penjara Kalisosok.
Mereka berhasil membebaskan Kolonel Huiyer seorang perwira angkatan laut
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Belanda yang ditawan Jepang. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos Sekutu di
seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober
1945, pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah dikuasai Sekutu.
Komandan Sekutu menghubungi Presiden Sukarno untuk menyelamatkan
pasukan Inggris dari bahaya kehancuran. Presiden Sukarno bersama Moh. Hatta,
Amir Syarifudin, dan Jenderal D.C. Hawthorn tiba di Surabaya untuk
menenangkan keadaan. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1945 dicapai
kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak.
Namun, pada sore harinya terjadi pertempuran di gedung Bank
International, tepatnya di Jembatan Merah. Dalam peristiwa itu, Brigjen Mallaby
tewas. Menanggapi peristiwa ini, tanggal 9 November 1945, pimpinan Sekutu di
Surabaya mengeluarkan ultimatum yang berbunyi: “Semua pemimpin dan orangorang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di
tempat-tempat yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan diri dengan
mengangkat tangan. Batas waktu ultimatum tersebut adalah pukul 06.00 tanggal
10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka
Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara”.
Batas waktu itu tidak diindahkan rakyat Surabaya dan pecahlah
pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Tentara Sekutu
berjumlah 10 sampai 15 ribu orang yang terdiri dari pasukan darat, laut, dan
udara. Pasukan Sekutu ini merupakan gabungan dari tentara Gurkha, Inggris, dan
Belanda. Dalam pertempuran yang berjalan sampai awal bulan Desember 1945 itu
telah gugur beribu-ribu pejuang. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat
Surabaya, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.
C. Peristiwa-Peristiwa di Daerah dalam Mempertahankan Kemerdekaan
1. Bandung Lautan Api
Kota Bandung dimasuki pasukan Inggris pada bulan Oktober 1945. Sekutu
meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh TKR diserahkan kepada Sekutu. Pada
tanggal 21 November 1945 Sekutu mengultimatum agar kota Bandung bagian
utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29
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November 1945. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia.
Sejak saat itu sering terjadi bentrokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua,
Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena persenjataan yang tidak memadai,
pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung
Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu. Perintah ultimatum tersebut
diulang tanggal 23 Maret 1946 agar semua masyarakat dan para pejuang TRI
mengosongkan kota Bandung bagian selatan.
Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan
Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta mengintruksikan supaya Bandung
tidak dikosongkan. Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung.
Sebelum keluar Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang RI menyerang
markas Sekutu dan membumihanguskan Bandung bagian selatan. Peristiwa ini
terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan
Api. Dalam peristiwa tersebut, gugur seorang pejuang Mohammad Toha.
2. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah
pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk
membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena Sekutu
diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak
maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya
terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut Letkol Isdiman gugur
sebagai kusuma bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman terjun langsung dalam
pertempuran tersebut dan pada tanggal 15 Desember 1945 tentara Indonesia
berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya maka pada
tanggal 18 Desember 1945 Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar
TKR dan berpangkat Jendral. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember
diperingati sebagai hari Infantri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah
monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa.
3. Pertempuran Medan Area
Pada tanggal 13 September 1945, seorang bekas perwira Tentara Sukarela
yang bernama Achmad Tahir memelopori pembentukan Barisan Pemuda
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Indonesia. Beliau menggalang para pemuda untuk mengambil alih kekuasaan dan
senjata dari tangan Jepang pada tanggal 4 Oktober 1945. Sebelum Sekutu tiba di
sana, sekelompok komando Belanda yang dipimpin oleh Westerling telah tiba.
Baru tanggal 9 Oktober 1945 Sekutu (tentara Inggris atau Gurkha) tiba di Medan
dengan membonceng tentara Belanda dan NICA. Melihat gelagat yang kurang
baik, para pemuda di sana segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Perkiraan para pemuda itu ternyata benar. Pertempuran pun pecah pada
tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini merupakan awal dari perjuangan
bersenjata bagi rakyat di Medan. Pertempuran ini di kenal dengan nama
Pertempuran Medan Area. Karena sering terjadi bentrokan, Sekutu seperti
biasanya mengeluarkan ultimatum yang tidak berarti. Isi ultimatum tersebut
adalah melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus
diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan
serangan besar-besaran dengan melibatkan pesawat-pesawat tempurnya.
4. Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2000
pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini
memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu
korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu Rumah sakit di
kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut maka
pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda.
Pertempuran-pertempuran

lainnya

dalam

rangka

mempertahankan

kemerdekaan yang terkenal antara lain sebagai berikut:
1. Pertempuran Margarana yang dipimpin Letkol I Gusti Ngurah Rai di Bali pada
tanggal 12 November 1946.
2. Pertempuran di Sulawesi Selatan yang dipimpin Robert Wolter Mongisidi pada
tanggal 3 November 1946.
3. Pertempuran lima hari lima malam di Palembang pada awal Januari 1947.
4. Pertempuran laut di Teluk Cirebon yang menenggelamkan Kapal Perang RI,
Gajah Mada, pada tanggal 5 Januari 1947.
5. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Suharto.
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MEDIA PEMBELAJARAN

1. Sound slide dan video pembelajaran tentang peristiwa penting di berbagai
daerah dalam mempertahankan kemerdekaan.
2. Gambar-gambar perjuangan mempertahankan kemerdekaan, antara lain:

Bung Tomo saat membakar
semangat rakyat Surabaya

Walikota Surabaya, Dr. Sugiri dan Brigjen
Mallaby berkeliling kota mengumumkan
penghentian tembak menembak

Surabaya diserang Belanda dari darat,
laut, dan udara

Pimpinan TKR Sumatera Timur
bersama perwira dari Pulau Jawa
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

NAMA

:

NO. ABSEN :

Carilah

informasi

melalui

buku-buku

sejarah

maupun

video

pembelajaran tentang peristiwa penting di berbagai daerah dalam
mempertahankan kemerdekaan! Tuliskan secara ringkas di bawah ini!
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)
Anggota Kelompok:
1. ........................................... (.....)

5. ........................................... (.....)

2. ........................................... (.....)

6. ........................................... (.....)

3. ........................................... (.....)

7. ........................................... (.....)

4. ........................................... (.....)

8. ........................................... (.....)

Kelas :

Diskusikan hasil temuanmu tentang peristiwa penting di berbagai daerah dalam
mempertahankan kemerdekaan kemudian analisis hasil temuanmu bersama
kelompok!
Tanggal

Nama Pertempuran

Nama Daerah

Pemimpin
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

No

Tanggal

1.

13
Oktober
1945
15
Oktober
1945
10
November
1945
15
Desember
1945
23 Maret
1946

2.

3.

4.

5.

6.

3
November
1946
7. 12
November
1946
8. awal
Januari
1947
9. 5 Januari
1947
10. 1 Maret
1949
Penilaian:
Skor =

Nama
Nama
Pertempuran
Daerah
Pertempuran Medan Medan
Area

Tokoh
Achmad Tahir

Pertempuran Lima Semarang
Hari di Semarang

Dr. Karyadi

Peristiwa
November

Dr. Sutomo

10 Surabaya

Pertempuran
Ambarawa
Bandung
Api

Ambarawa

Lautan Bandung

Pertempuran
di Sulawesi
Sulawesi Selatan
Selatan
Pertempuran
Margarana

Bali

Letkol Isdiman
Kolonel Sudirman
Aruji
Kartawinata,
Suryadarma, dan Kolonel
Abdul Harris Nasution
Robert Wolter Mongisidi

Letkol I Gusti Ngurah
Rai

Pertempuran lima Palembang
hari lima malam di
Palembang
Pertempuran laut di Cirebon
Teluk Cirebon
Serangan Umum
Yogyakarta Letkol Suharto

xK

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal pada tes bentuk uraian
N = jumlah seluruh butir soal (5)
K = skor maksimal skala penilaian (100)

222

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
2.4
Menghargai
perjuangan
para
tokoh
dalam
mempertahan
kan
kemerdekaan

: SDN Ngaliyan 01 Semarang
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: V/2
: 15 menit
: 15
: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia

Materi Pokok
Perjuangan
mempertahankan
kemerdekaan

Teknik
Penilaian

Jenis Penilaian

2.4.1 Membedakan bentuk perjuangan rakyat
Indonesia melalui perjuangan fisik dan diplomasi

Tes

Tes tertulis

2.4.2 Menjelaskan penyebab terjadinya usaha
mempertahankan kemerdekaan

Tes

2.4.3 Mengidentifikasi peristiwa 10 November
1945 di Surabaya

Tes

Indikator Pencapaian

2.4.4 Menganalisis peristiwa di daerah dalam
rangka
mempertahankan
kemerdekaan
berdasarkan hasil membaca/ wawancara

Tes
Non Tes

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Pilihan ganda

Nomor Soal

Uraian
Pilihan ganda

5
5

Uraian
Pilihan ganda

2
2 dan 3

Uraian
Pilihan ganda

1 dan 3
1,7,8, dan 9

Uraian

4

4, 6, dan 10
C2

Tes tertulis

C2

Tes tertulis

C1

Tes tertulis
Unjuk Kerja

Ranah

C4
Lembar
pengamatan

P1
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LEMBAR EVALUASI

NILAI

SIKLUS I

Nama

:

No. Absen

:

Kelas

:

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Peristiwa di daerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu
perang ....
a. Puputan

c. Padri

b. Ambarawa

d. Aceh

2. Pertempuran besar di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo terjadi pada
tanggal ....
a. 10 Januari 1945

c. 10 November 1945

b. 10 Maret 1945

d. 10 Desember 1945

3. Pemimpin pasukan Sekutu yang tewas dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di
Surabaya, adalah ....
a. Kolonel Huiyer

c. Brigjen Mallaby

b. Brigjen Bethel

d. Brigjen T. E. D. Kelly

4. Untuk mengenang pertempuran di Surabaya, pada tanggal 10 November
diperingati sebagai hari ....
a. pahlawan

c. infantri

b. kebangkitan nasional

d. sumpah pemuda

5. Tokoh yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya lewat pidatopidatonya adalah ....
a. Ir. Sukarno

c. Bung Tomo

b. Jenderal Sudirman

d. Mohammad Toha

6. Pemimpin TKR Sumatra Timur yang terbentuk pada tanggal 10 Oktober 1945,
adalah ....
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a. Achmad Tahir

c. Mr. Amir Syarifudin

b. Kol A. H. Nasution

d. Teuku Mohammad Hasan

7. Pertempuran Margarana di Bali dipimpin oleh ....
a. Letkol M. Sarbini

c. Letkol I Gusti Ngurah Rai

b. I Gusti Ketut Jelantik

d. Robert Wolter Mongisidi

8. Komandan Resimen Banyumas yang gugur dalam Pertempuran Ambarawa
adalah ....
a. Letkol M. Sarbini

c. Kol Sudirman

b. Letkol Isdiman

d. Sastrodiharjo

9. Tokoh pahlawan Bandung Lautan Api yang gugur di medan perang ialah ....
a. Drs. Moh. Hatta

c. Bung Tomo

b. Moh. Toha

d. Bung Syahrir

10. Untuk memperingati keberhasilan TNI mengusir tentara Inggris dari kota
Ambarawa, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari ....
a. ABRI

c. polri

b. kavaleri

d. infantri

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Mengapa tanggal 10 November dijadikan sebagai hari pahlawan?
2. Apa penyebab terjadinya Pertempuran Surabaya?
3. Apa isi ultimatum yang dikeluarkan Sekutu setelah Brigjen Mallaby tewas?
4. Mengapa para pejuang Indonesia membumihanguskan kota Bandung bagian
selatan?
5. Apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dalam mempertahankan
kemerdekaan?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. B
6. A
2. C
7. C
3. C
8. B
4. B
9. B
5. C
10. D
B. Uraian
1. Karena menghargai perlawanan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad
perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam pertempuran yang berjalan
sampai awal bulan Desember 1945 itu telah gugur beribu-ribu pejuang.
2. Penyebab terjadinya Pertempuran Surabaya adalah tewasnya Brigjen
Mallaby sehingga pimpinan Sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum
untuk melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah
ditentukan, kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Batas
waktu ultimatum tersebut adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945.
Namun, batas waktu itu tidak diindahkan rakyat Surabaya dan pecahlah
pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945.
3. “Semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus
melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan,
kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Batas waktu
ultimatum tersebut adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Jika
sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan
diserang dari darat, laut, dan udara”.
4. Bandung dibumihanguskan untuk memusnahkan dengan pembakaran semua
barang, bangunan, gedung yang mungkin akan dipakai oleh musuh.
5. Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh.
PENILAIAN :
1. Skor tiap nomor
Skor maksimal
2. Skor tiap nomor
Skor maksimal

=1
= 10
=5
= 25

Nilai Akhir soal evaluasi =

x 100
(Poerwanti, 2008: 6-15)

Nilai maksimal = 100
Nilai minimal = 0
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LAMPIRAN 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS V SEMESTER II

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus II

Oleh:
CANDRA DIAH AGUSTIANASARI
1401411246

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS
SIKLUS II
Nama Sekolah

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
Kemerdekaan Indonesia

Kompetensi
Dasar
2.4
Menghargai
perjuangan
para
tokoh
dalam
mempertahankan
kemerdekaan

Indikator
2.4.5
Menjelaskan
perjanjian
menuju
pengakuan
kedaulatan
Indonesia
2.4.6
Mengidentifi
kasi
terjadinya

Materi
Kegiatan Pembelajaran
Pokok
Perjanjian 1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan
menuju
digunakan.
pengakuan 2. Guru melakukan apersepsi
kedaulatan 3. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai
Indonesia
siswa dalam pembelajaran.
4. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam
pembelajaran
5. Guru menampilkan video tentang perjanjian menuju
pengakuan kedaulatan Indonesia dan peristiwa agresi
militer Belanda
6. Siswa mengamati video dan mencatat hal-hal yang penting
7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

Penilaian
 Tertulis
 Proses

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
2 x 35 1) KTSP
menit
2) Silabus kelas V
3) Internet
4)
Susilaningsih,
Endang.
2008.
Ilmu Pengetahuan
Sosial 5: untuk
SD/MI Kelas V.
Jakarta:
Pusat
Perbukuan
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agresi militer
Belanda
terhadap
Republik
Indonesia
2.4.7
Mengidentifi
kasi peranan
PBB dalam
memperbaiki
hubungan
egara
Indonesia
dengan
Belanda

bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya tentang
video yang telah diamati
8. Guru melakukan egar jawab dengan siswa tentang agresi
militer Belanda terhadap Republik Indonesia
9. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen
10. Guru memberikan masalah tentang peranan PBB dalam
dalam memperbaiki hubungan egara Indonesia dengan
Belanda
11. Siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya
dengan pengetahuan awalnya melalui buku dan video
12. Siswa mencatat hasil temuan di Lembar Kerja Siswa
13. Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam
kelompok untuk memecahkan masalah
14. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke depan
kelas
15. Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan
penguatan
16. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum dipahami.
17. Guru memberikan rewards kepada siswa yang aktif
18. Guru dan siswa menyimpulkan materi
19. Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
20. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
21. Guru menutup pembelajaran.

Depdiknas,
halaman: 195-203
7) Syamsiyah, Siti
dkk. 2008. Ilmu
Pengetahuan
Sosial 5: untuk
SD/MI Kelas V.
Jakarta:
Pusat
Perbukuan
Depdiknas,
halaman:
114117
8) Yuliati,
Reny
dkk. 2008. Ilmu
Pengetahuan
Sosial:
SD/MI
Kelas V. Jakarta:
pusat Perbukuan
Depdiknas,
halaman:
137143
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II

Satuan Pendidikan

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/semester

:V/2

Hari/tanggal

: Sabtu, 4 April 2015

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (2 jam pelajaran)

A. STANDAR KOMPETENSI
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

B. KOMPETENSI DASAR
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan

C. INDIKATOR
1.4.1 Menjelaskan perjanjian menuju pengakuan kedaulatan Indonesia
1.4.2 Mengidentifikasi terjadinya agresi militer Belanda terhadap Republik
Indonesia
1.4.3 Mengidentifikasi peranan PBB dalam memperbaiki hubungan negara
Indonesia dengan Belanda

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan
perjanjian menuju pengakuan kedaulatan Indonesia dengan baik.
2. Melalui kegiatan tanya jawab dan pengamatan video pembelajaran, siswa
dapat mengidentifikasi terjadinya agresi militer Belanda terhadap Republik
Indonesia dengan tepat.
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3. Melalui

kegiatan

penemuan

dan

diskusi

kelompok,

siswa

dapat

mengidentifikasi peranan PBB dalam memperbaiki hubungan negara
Indonesia dengan Belanda dengan baik.
Karakter siswa yang diharapkan: bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama
dalam kelompok, berani, ketelitian, percaya diri.

E. MATERI PEMBELAJARAN
- Perjanjian menuju pengakuan kedaulatan Indonesia
- Agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia
- Peranan PBB dalam dalam memperbaiki hubungan Indonesia dan Belanda

F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
 Pendekatan pembelajaran

: Saintifik

 Model pembelajaran

: Discovery Learning

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi.
b. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.
c. Guru melakukan apersepsi untuk mengingatkan materi kemarin dan
mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari: “Siapa yang masih ingat
apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Apa saja yang dilakukan
Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan?”.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
e. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan yel-yel
kelas,”VB, cerdas, aktif, ceria, yes!”.
2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Guru menampilkan video tentang perjanjian menuju pengakuan kedaulatan
Indonesia dan peristiwa agresi militer Belanda untuk menumbuhkan rasa
ingin tahu siswa (mengamati) (stimulation).
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b. Siswa mengamati video yang ditampilkan guru dan mencatat hal-hal yang
penting atau yang ingin ditanyakan (mengamati) (stimulation).
c. Guru memberikan stimulus agar siswa aktif bertanya dan berpendapat
tentang video yang diamati (menanya) (problem statement).
d. Siswa mengajukan pertanyaan dan pendapatnya mengenai materi yang
disajikan (menanya) (problem statement).
e. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang agresi militer Belanda
terhadap Republik Indonesia (menanya) (problem statement).
f. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen dan berkeliling
mengecek anggota masing-masing kelompok.
g. Guru memberikan masalah tentang peranan PBB dalam dalam
memperbaiki hubungan negara Indonesia dengan Belanda beserta cara
penemuan pemecahan masalahnya (problem statement).
h. Setiap siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui buku
dan video (mengumpulkan informasi) (data collection).
i. Guru berkeliling kelas membimbing kegiatan penemuan siswa.
j. Siswa mencatat hasil temuan di LKS (mengumpulkan informasi).
k. Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam kelompok untuk
memecahkan masalah (mengolah informasi) (data processing).
l. Siswa menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas dan siswa lain
diinstruksikan

untuk

fokus

memperhatikan

presentasi

(mengkomunikasikan) (verification).
m. Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan penguatan terhadap
materi yang telah dipelajari (verification).
n. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (menanya).
o. Guru memberikan reward kepada kelompok teraktif.
3. Kegiatan Akhir (15 menit)
e) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
(generalization).
f) Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
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g) Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari pokok bahasan
menghargai jasa-jasa para pahlawan.
h) Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Media:

Laptop,

speaker,

LCD,

media

audiovisual

berupa

video

pembelajaran tentang perjanjian menuju pengakuan kedaulatan Indonesia
dan peristiwa agresi militer Belanda.
2. Sumber Belajar:
a. Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI
Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 204-210
b. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI
Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 117-119
c. Yuliati, Reny dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: SD/MI Kelas V.
Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 143-148
d. Internet

I. PENILAIAN
1. Prosedur Penilaian
a) Tes awal : dalam apersepsi
b) Tes dalam proses : penilaian sikap, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan
Lembar Kerja Kelompok (LKK)
c) Tes akhir : lembar evaluasi
2. Jenis Penilaian
a) Tes tertulis : lembar evaluasi
b) Unjuk kerja
3. Bentuk Instrumen
a) Pilihan ganda
b) Uraian
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4. Instrumen Tes
a) Lembar Kerja Siswa (Terlampir)
b) Lembar Kerja Kelompok (Terlampir)
c) Lembar Evaluasi (Terlampir)

Semarang, 4 April 2015
Kolaborator

Guru Kelas

Wiwi Hardiyanti Dwi H., S.Pd.

Candra Diah Agustianasari

NIP. 197106152003122003

NIM. 1401411246
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LAMPIRAN RPP SIKLUS II
Materi Ajar

: Usaha perdamaian berupa perjanjian dan agresi militer menuju
pengakuan kedaulatan Indonesia

1. Usaha Perdamaian dan Agresi Militer Belanda
a. Perjanjian Linggarjati
Pimpinan tentara Inggris menyadari, sengketa Indonesia dengan Belanda
tidak

mungkin

diselesaikan

melalui

peperangan.

Inggris

berusaha

mempertemukan kedua belah pihak di meja perundingan. Pada tanggal 10
November 1946 diadakan perundingan antara

Indonesia dan Belanda.

Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati. Linggarjati terletak di sebelah selatan
Cirebon. Dalam perundingan itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana
Menteri Sutan Syahrir. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mook.
Pada tanggal 15 November 1946, hasil perundingan diumumkan dan disetujui
oleh kedua belah pihak. Secara resmi, naskah hasil perundingan ditandatangani
oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil
Perjanjan Linggarjati sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia
menjadi sempit. Berikut ini isi perjanjian Linggarjati:
1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura,
dan Sumatera.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk Negara
Indonesia Serikat yang terdiri atas: a) Negara Republik Indonesia; b) Negara
Indonesia Timur; dan c) Negara Kalimantan.
3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan merupakan suatu uni (kesatuan)
yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda dan diketuai oleh Ratu Belanda.
b. Agresi Militer Belanda I
Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik
Indonesia. Tindakan ini melanggar Perjanjian Linggarjati. Belanda berhasil
merebut sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Serangan militer
Belanda ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I yang menimbulkan protes
dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil dari India dan
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Australia

mengusulkan

kepada

PBB

agar

mengadakan

sidang

untuk

membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia.
c. Perjanjian Renville (17 Januari 1948)
Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan
agar pihak Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak. Akhirnya
pada tanggal 4 Agustus 1947, Belanda mengumumkan gencatan senjata. PBB
membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan
membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas:
1. Australia, dipilih oleh Indonesia;
2. Belgia, dipilih oleh Belanda;
3. Amerika Serikat, dipilih oleh Australia dan Belanda.
Komisi Tiga Negara (KTN) memprakarsai perundingan antara Indonesia
dan Belanda. Perundingan dilakukan di atas kapal Renville, yaitu kapal Angkatan
Laut Amerika Serikat. Dalam perundingan itu Negara Indonesia, Belanda, dan
masing-masing anggota KTN diwakili oleh sebuah delegasi.
a. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin.
b. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo.
c. Delegasi Australia dipimpin oleh Richard C. Kirby.
d. Delegasi Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland.
e. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.
Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut:
1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah,
Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera.
2. Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah
diduduki Belanda.
d. Agresi Militer Belanda II
Belanda terus berusaha menguasai kembali Indonesia. Pada tanggal 19
Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia.
Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Ibu kota
Republik Indonesia waktu itu, Yogyakarta, diserang Belanda. Belanda
mengerahkan angkatan udaranya. Lapangan Udara Maguwo tidak dapat
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dipertahankan. Akhirnya Yogyakarta direbut Belanda. Presiden Sukarno, Wakil
Presiden Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Suryadarma ditangkap Belanda.
Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan
ke Pulau Bangka. Sebelum tertangkap, Presiden Sukarno telah mengirim mandat
lewat radio kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syaffiruddin Prawiranegara yang
berada di Sumatera. Tujuannya ialah untuk membentuk Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia (PDRI) dengan ibu kota Bukit Tinggi.
Agresi Militer Belanda II menimbulkan reaksi dunia, terutama negaranegara di Asia. Negara-negara di Asia seperti India, Myanmar, Afganistan, dan
lain-lain segera mengadakan Konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949.
Mereka bersimpati kepada perjuangan rakyat Indonesia, dan mendesak agar:
1. Pemerintah RI segera dikembalikan ke Yogyakarta
2. Serdadu Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia.
Belanda tidak memperdulikan desakan itu. Belanda baru bersedia
berunding setelah Dewan Keamanan PBB turun tangan.
2. Usaha Diplomasi dan Pengakuan Kedaulatan
Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI (United Nations Commission for
Indonesia) berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dalam meja
perundingan supaya kedaulatan Indonesia diakui.
a. Perjanjian Rum-Royen
Perjanjian Rum-Royen disetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Rum, sedangkan pihak Belanda
dipimpin oleh Dr. van Royen. Anggota delegasi Indonesia lainnya ialah Drs. Moh.
Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono lX.
Isi Perjanjian Rum-Royen adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
b. Menghentikan gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
c. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara
Indonesia Serikat.
d. Akan diselenggarakan perundingan lagi, yaitu KMB, antara Belanda dan
Indonesia setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
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b. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Sebagai tindak lanjut Perjanjian Rum-Royen, pada tanggal 23 Agustus
sampai dengan 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomst
Voor Federal Overleg) atau Badan Musyawarah Negara-negara Federal dipimpin
oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen.
Sedangkan UNCI dipimpin oleh Chritchley. Hasil-hasil persetujuan yang dicapai
dalam KMB adalah sebagai berikut:
1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan
menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949.
2. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda.
3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh
Belanda.
Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB sangat memuaskan
rakyat Indonesia. Akhirnya kedaulatan negara Indonesia diakui oleh pihak
Belanda. Seluruh rakyat Indonesia menyambut hasil KMB dengan suka cita.
c. Pengakuan Kedaulatan
Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara
pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Upacara
pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta
secara bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den
Haag, Ratu Yuliana bertindak sebagai wakil Negeri Belanda dan Drs. Moh. Hatta
sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang
dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink (wakil tertinggi
pemerintah Belanda) dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono
IX. Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas
Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah
pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta.
Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan
dengan pengibaran bendera Indonesia.
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MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sound slide dan video pembelajaran tentang peristiwa penting di berbagai
daerah dalam mempertahankan kemerdekaan.
2. Gambar-gambar perjanjian dalam mempertahankan kemerdekaan, antara lain:

Peserta perundingan Linggajati

Penandatanganan Perjanjian Renville

Perjanjian Rum-Royen

Kapal Renville

Pasukan Belanda memasuki dan menyerang
Kota Yogyakarta

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Upacara pengakuan kedaulatan di Den Haag (kiri) dan di Yogyakarta (kanan)
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

NAMA

:

NO. ABSEN :

Carilah informasi melalui buku-buku sejarah maupun video pembelajaran
tentang peranan PBB dalam memperbaiki hubungan negara Indonesia
dengan Belanda! Tuliskan secara ringkas di bawah ini!
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)
Anggota Kelompok:
1. ........................................... (.....)

5. ........................................... (.....)

2. ........................................... (.....)

6. ........................................... (.....)

3. ........................................... (.....)

7. ........................................... (.....)

4. ........................................... (.....)

8. ........................................... (.....)

Kelas :

Diskusikan hasil temuanmu bersama kelompok kemudian identifikasi peranan
PBB dalam memperbaiki hubungan negara Indonesia dengan Belanda!
No.

Peran PBB
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

No.

Peran PBB

1.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, India dan Australia
mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang
umum PBB

2.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB
memerintahkan

agar

pihak

Indonesia

dan

Belanda

menghentikan tembak-menembak.
3.

PBB membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan
Belanda dengan membentuk komisi perdamaian yaitu
Komisi Tiga Negara (KTN) yang memprakarsai perundingan
antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville.

4.

Dewan Keamanan PBB menghentikan agresi militer
Belanda.

5.

Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI (United Nations
Commission for Indonesia) berhasil mempertemukan pihak
Indonesia dan Belanda dalam meja perundingan supaya
kedaulatan Indonesia diakui.

Penilaian:
Skor =

xK

Keterangan:
B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal pada tes bentuk uraian
N = jumlah seluruh butir soal (5)
K = skor maksimal skala penilaian (100)
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
2.4
Menghargai
perjuangan
para
tokoh
dalam
mempertahan
kan
kemerdekaan

Materi Pokok
Perjanjian
menuju
pengakuan
kedaulatan
Indonesia

: SDN Ngaliyan 01 Semarang
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: V/2
: 15 menit
: 15
: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia
Indikator Pencapaian

2.4.5 Menjelaskan perjanjian menuju
pengakuan kedaulatan Indonesia
2.4.6 Mengidentifikasi terjadinya agresi
militer Belanda terhadap Republik
Indonesia

Teknik
Penilaian
Tes

Jenis
Penilaian

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Pilihan ganda

C2

Tes

Non Tes

1, 2, dan 4
7

Tes tertulis

C1
Uraian
Pilihan ganda

2.4.7 Mengidentifikasi peranan PBB
dalam memperbaiki hubungan negara
Indonesia dengan Belanda

5
5, 6, dan 10

Tes tertulis

Unjuk Kerja

Ranah

1, 2, 3, 4, 8, dan 9

Tes tertulis
Uraian
Pilihan ganda

Tes

Nomor Soal

C1
Uraian
Lembar
pengamatan

3
P2
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LEMBAR EVALUASI

NILAI

SIKLUS II

Nama

:

No. Absen

:

Kelas

:

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Perundingan Linggarjati diselenggarakan di kota ....
a. Jakarta

c. Cirebon

b. Bandung

d. Kuningan

2. Dalam perundingan Linggarjati, wakil Indonesia dipimpin oleh ....
a. Sutan Syahrir

c. Sukarno

b. Mohammad Hatta

d. Amir Syarifudin

3. Untuk membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, PBB
membentuk KTN yang terdiri atas ....
a. Australia, Belgia, dan Swedia
b. Austria, Belgia, dan Amerika Serikat
c. Amerika Serikat, Swedia, dan Belgia
d. Australia, Belgia, dan Amerika Serikat
4. Sebelum ditangkap, Presiden Sukarno membentuk Pemerintah Darurat
Republik Indonesia dengan ibu kota ....
a. Bukitinggi

c. Jakarta

b. Medan

d. Yogyakarta

5. Pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, adalah ....
a. Sultan Hamid II

c. Sultan Hamengku Buwono IX

b. Sutan Syahrir

d. Mohammad Hatta

6. Upacara pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pemerintah Belanda dilakukan
serentak di Belanda dan di Indonesia pada tanggal ....
a. 17 Agustus 1945

c. 27 Desember 1949
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b. 18 Agustus 1945

d. 17 Desember 1949

7. Dalam Agresi Militer Belanda II, Presiden Sukarno, Mohammad Hatta, dan
pemimpin-pemimpin lainnya ditangkap dan diasingkan ke ....
a. Belanda

c. Bangka

b. Digul

d. Bengkulu

8. Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville diketuai oleh ....
a. Amir Syarifuddin

c. Sutan Syahrir

b. Mohammad Rum

d. Mohammad Hatta

9. Perundingan antara Indonesia dan belanda di atas kapal milik Amerika Serikat
adalah perundingan ....
a. Renville

c. Linggarjati

b. Roem-Royen

d. KMB

10. Setelah KMB, bentuk Negara Indonesia adalah ....
a. republik

c. kerajaan

b. Republik Indonesia Serikat (RIS)

d. federal

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan 3 negara anggota Komisi Tiga Negara (KTN)!
2. Kesepakatan apa saja yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar?
3. Mengapa PBB mau membantu persengketaan antara Indonesia dengan
Belanda?
4. Delegasi Indonesia dan Belanda pada perjanjian Roem-Royen dipimpin
oleh .... dan ....
5. Mengapa Belanda melakukan Agresi Militer?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. C
6. C
2. A
7. C
3. D
8. A
4. A
9. A
5. D
10. B
B. Uraian
1. Anggota KTN: Australia, dipilih oleh Indonesia; Belgia, dipilih oleh Belanda;
dan Amerika Serikat, dipilih oleh Australia dan Belanda.
2. Kesepakatan hasil KMB, antara lain:
b. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan
menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949.
c. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda.
d. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh
Belanda.
3. Karena PBB merupakan badan perdamaian yang bertugas menengahi
perselisihan dan menjadi mediator dalam perundingan perdamaian negaranegara di dunia, termasuk Indonesia dan Belanda.
4. Mr. Moh. Rum dan Dr. Van Royen
5. Belanda melakukan Agresi Militer karena Belanda masih ingin menguasai
wilayah Indonesia dan mencari dalih untuk melanggar perjanjian yang telah
disepakati sebelumnya.
PENILAIAN :
1. Skor tiap nomor
Skor maksimal
2. Skor tiap nomor
Skor maksimal

=1
= 10
=5
= 25

Nilai Akhir soal evaluasi =

x 100
(Poerwanti, 2008: 6-15)

Nilai maksimal = 100
Nilai minimal = 0
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LAMPIRAN 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS V SEMESTER II

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas Siklus III

Oleh:
CANDRA DIAH AGUSTIANASARI
1401411246

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS
SIKLUS III
Nama Sekolah

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
Kemerdekaan Indonesia

Kompetensi
Dasar
2.4 Menghargai
perjuangan para
tokoh
dalam
mempertahankan
kemerdekaan

Indikator
2.4.8
Menceritakan
peranan tokoh
perjuangan
dalam
mempertahankan
kemerdekaan
2.4.9
Menjelaskan
cara menghargai
jasa para tokoh

Materi
Pokok
Peranan
tokoh dalam
mempertaha
nkan
kemerdekaan dan sikap
yang perlu
diteladani

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan
digunakan.
2. Guru melakukan apersepsi
3. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang harus dicapai
siswa dalam pembelajaran.
4. Guru memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat
tentang materi yang akan dipelajari kepada siswa.
5. Guru menampilkan video tentang tokoh-tokoh yang terlibat
dalam usaha mempertahankan kemerdekaan beserta
peranannya
6. Siswa mengamati video dan mencatat hal-hal yang penting
7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
maupun mengungkapkan pendapatnya tentang video yang
telah diamati

 Tertulis
 Proses

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
2 x 35 1) KTSP
menit
2) Silabus kelas V
3) Internet
4) Susilaningsih,
Endang. 2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial 5:
untuk SD/MI Kelas V.
Jakarta: Pusat
Perbukuan Depdiknas,
halaman: 210-212
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kemerdekaan
2.4.10
Memberikan
contoh perilaku
yang
perlu
diteladani
seorang
pahlawan

8. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara
menghargai jasa para tokoh kemerdekaan
9. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu nasional
tentang kepahlawan
10. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen
11. Guru memberikan masalah tentang contoh perilaku yang
perlu diteladani dari seorang pahlawan
12. Siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya
dengan pengetahuan awalnya melalui buku dan video
13. Siswa mencatat hasil temuan di Lembar Kerja Siswa
14. Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam
kelompok untuk memecahkan masalah
15. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke depan
kelas
16. Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan
penguatan
17. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum dipahami.
18. Guru memberikan rewards kepada kelompok dan siswa
yang aktif
19. Guru dan siswa menyimpulkan materi
20. Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
21. Siswa bersama guru mengoreksi jawaban evaluasi
22. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
23. Guru menutup pembelajaran.

5) Syamsiyah, Siti dkk.
2008.
Ilmu
Pengetahuan Sosial 5:
untuk SD/MI Kelas V.
Jakarta:
Pusat
Perbukuan Depdiknas,
halaman: 121-124
6) Yuliati, Reny dkk.
2008.
Ilmu
Pengetahuan Sosial:
SD/MI Kelas V.
Jakarta:
pusat
Perbukuan
Depdiknas, halaman:
148-150
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS III
Satuan Pendidikan

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/semester

:V/2

Hari/tanggal

: Jum’at, 10 April 2015

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (2 jam pelajaran)

A. STANDAR KOMPETENSI
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
B. KOMPETENSI DASAR
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan
C. INDIKATOR
2.4.8

Menceritakan peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan
kemerdekaan

2.4.9

Menjelaskan cara menghargai jasa para tokoh kemerdekaan

2.4.10 Memberikan contoh perilaku yang perlu diteladani seorang pahlawan
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menceritakan peranan
tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan baik.
2. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara menghargai
jasa para tokoh kemerdekaan dengan tepat.
3. Melalui kegiatan penemuan dan diskusi kelompok, siswa dapat memberikan
contoh perilaku yang perlu diteladani seorang pahlawan dengan baik.
Karakter siswa yang diharapkan: bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama
dalam kelompok, berani, ketelitian, percaya diri.
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E. MATERI PEMBELAJARAN
- Peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan
- Menghargai jasa para tokoh kemerdekaan

F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN
 Pendekatan pembelajaran

: Saintifik

 Model pembelajaran

: Discovery Learning

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi.
b. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran.
c. Guru melakukan apersepsi untuk mengingatkan materi kemarin dan
mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari:”Pada pertemuan
kemarin, kita sudah mempelajari apa saja?”. ”Dalam peristiwa-peristiwa
yang kalian sebutkan, siapa saja tokoh yang terlibat?”
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
e. Guru memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat materi yang
akan dipelajari kepada siswa untuk diterapkan di kehidupan nyata.

2. Kegiatan inti (45 menit)
a. Guru menampilkan video tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam usaha
mempertahankan kemerdekaan beserta peranannya untuk menumbuhkan
rasa ingin tahu siswa (mengamati) (stimulation).
b. Siswa mengamati video yang ditampilkan dan guru menginstruksikan siswa
untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video atau yang ingin
ditanyakan (mengamati) (stimulation).
c. Guru memberikan pertanyaan rangsangan agar siswa aktif bertanya dan
berpendapat tentang video yang diamati (menanya) (problem statement).
d. Siswa mengajukan pertanyaan dan pendapatnya mengenai materi yang
disajikan dengan mengangkat tangan (menanya) (problem statement).
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e. Siswa ikut menanggapi pertanyaan temannya agar ikut aktif dalam
pembelajaran (menanya) (problem statement).
f. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara menghargai jasa
para tokoh kemerdekaan (menanya) (problem statement).
g. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu nasional tentang kepahlawan.
h. Guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok heterogen, mengatur
tempat duduk dan membimbing siswa bergabung ke kelompoknya.
i. Guru memberikan masalah tentang contoh perilaku yang diteladani
dari pahlawan beserta cara penemuan yang benar, dan menginstruksi
siswa untuk mencatat hal pokok dalam temuan (problem statement).
j. Setiap siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui buku
dan video (mengumpulkan informasi) (data collection).
k. Guru berkeliling kelas membimbing kegiatan penemuan siswa.
l. Siswa mencatat hasil temuan di LKS (mengumpulkan informasi).
m. Siswa mendiskusikan informasi hasil temuan dalam kelompok untuk
memecahkan masalah. Guru memberikan bimbingan, menjawab
pertanyaan siswa, dan mengisutruksikan untuk berbagi tugas dalam
kelompok (mengolah informasi) (data processing).
n. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas dengan
percaya diri dan suara yang jelas (mengkomunikasikan) (verification).
o. Guru memfokuskan perhatian siswa pada presentasi dan menegur
siswa yang mengganggu proses pembelajaran.
p. Guru memberikan penjelasan berupa pembenaran dan penguatan terhadap
materi yang telah dipelajari (verification).
q. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami (menanya).
r. Guru memberikan reward kepada kelompok dan siswa yang aktif.

3. Kegiatan Akhir (15 menit)
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
(generalization).
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b. Siswa mengerjakan lembar evaluasi.
c. Siswa bersama guru mengoreksi jawaban evaluasi.
d. Guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi selanjutnya.
e. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Media: Laptop, speaker, LCD, media video pembelajaran tentang tokohtokoh yang terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan beserta
peranannya dalam perjuangan membela tanah air.
2. Sumber Belajar:
a. Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI
Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 210-212
b. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI
Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 121-124
c. Yuliati, Reny dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: SD/MI Kelas V.
Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman: 148-150
d. Internet

I. PENILAIAN
1. Prosedur Penilaian
a) Tes awal : dalam apersepsi
b) Tes dalam proses : penilaian sikap, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan
Lembar Kerja Kelompok (LKK)
c) Tes akhir : lembar evaluasi
2. Jenis Penilaian
a) Tes tertulis : lembar evaluasi
b) Unjuk kerja
3. Bentuk Tes
a) Pilihan ganda
b) Uraian
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4. Instrumen Tes
a) Lembar Kerja Siswa (Terlampir)
b) Lembar Kerja Kelompok (Terlampir)
c) Lembar Evaluasi (Terlampir)

Semarang, 10 April 2015
Kolaborator

Guru Kelas

Wiwi Hardiyanti Dwi H., S.Pd.

Candra Diah Agustianasari

NIP. 197106152003122003

NIM. 1401411246
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LAMPIRAN RPP SIKLUS III
Materi Ajar

: Peranan beberapa tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan

Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara. Cara
tersebut meliputi perang dan diplomasi. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam
kedua cara tersebut, antara lain sebagai berikut:
a. Ir. Soekarno
Tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 Ir.
Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno
banyak melakukan diplomasi dengan pemimpin-pemimpin tentara Sekutu di
Indonesia. Berkat diplomasi Presiden Soekarno dan Bung Hatta, Sekutu yang
dipimpin Letjen Christison mau mengakui keberadaan RI. Tanggal 1 Oktober
1945, Letjen Christison menyatakan bahwa kedatangannya tidak akan merebut
pemerintahan RI. Pertempuran di Surabaya tanggal 28 Oktober 1945, tentara
Sekutu di bawah pimpinan Brigjen Mallaby mengakibatkan jatuhnya korban.
Untuk menghindari terjadinya korban di kedua pihak, Bung Karno mengadakan
diplomasi sehingga jatuh korban di kedua belah pihak dapat dihindari.
b. Drs. Mohammad Hatta
Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) sejak muda telah menjadi tokoh
penggerak mahasiswa Indonesia. Bung Hatta adalah seorang tokoh organisasi
Pemuda Indonesia (PI). Pemuda Indonesia merupakan organisasi mahasiswa dan
pelajar Indonesia di luar negeri (Belanda). Pemuda Indonesia mempunyai
pengaruh yang besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Tanggal 17 Agustus 1945 Drs. Mohammad Hatta bersama Ir. Soekarno
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 Drs.
Mohammad Hatta dipilih menjadi wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dalam
usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia perjuangan Bung Hatta dilakukan
melalui cara diplomasi. Tanggal 13 Januari 1948 diadakan perundingan di
Kaliurang. Perundingan tersebut membicarakan daerah kekuasaan Republik
Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara. Tanggal 23 Agustus Drs.
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Mohammad Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan pertikaian
Indonesia-Belanda yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil
KMB adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat
pada akhir Desember 1949. Tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag dilakukan
upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS diwakili Drs.
Mohammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili Ratu Yuliana.
c. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang raja di Yogyakarta.
Dengan sukarela beliau memasukkan daerah kerajaannya ke dalam wilayah
Republik Indonesia. Dengan gigih beliau ikut berperang melawan Belanda. Pada
awal Januari 1946 pemerintah mengambil keputusan untuk memindahkan
kedudukan pemerintahan pusat RI ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX
menyambut hangat kepindahan tersebut. Beliau melindungi pejabat-pejabat
negara dan keluarganya dari ancaman tentara Belanda.
Pada awal kehidupan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX
berhasil meminta kesanggupan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan serangan
umum. Tanggal 1 Maret 1949 serangan umum dilaksanakan dan TNI berhasil
menduduki

kota

Yogyakarta

dalam

waktu

enam

jam.

Sri

Sultan

Hamengkubuwono IX berperan dalam usaha pengakuan kedaulatan RI. Pada
tanggal 27 Desember 1949 Sri Sultan Hamengkubuwono IX menandatangani
naskah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Jakarta. Di Jakarta
naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono
IX mewakili Indonesia dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink mewakili
Belanda. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan mengakhiri periode
perjuangan bersenjata rakyat Indonesia.
d. Jendral Soedirman
Pada tanggal 12 Desember 1945 Kolonel Soedirman memimpin
pertempuran melawan Sekutu di Ambarawa. TKR berhasil memukul mundur
tentara Sekutu. Dalam menghadapi Sekutu, Kolonel Soedirman menggunakan
taktik Perang Gerilya. Kolonel Soedirman merupakan tokoh yang mempelopori
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Perang Gerilya di Indonesia. Keberhasilan Kolonel Soedirman memimpin
pertempuran di Ambarawa, membuat beliau dipilih menjadi Panglima Besar TKR
dengan pangkat Jendral. Pada masa itu di Indonesia timbul bermacam-macam
badan kelaskaran. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Juni 1947 semua badan
kelaskaran dimasukkan dalam satu wadah yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman.
Pada saat tentara Belanda menduduki Yogyakarta beliau mengambil
keputusan melanjutkan perang gerilya. Tindakan Panglima Besar Jendral
Soedirman berhasil meningkatkan semangat perjuangan Republik Indonesia.
Dalam keadaan fisik yang lemah beliau memilih bergerilya daripada ditawan
Belanda. Selama bergerilya beliau ditandu. Beliau menempuh jalan beratus-ratus
kilometer keluar masuk hutan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
e. Bung Tomo
Sutomo atau Bung Tomo dilahirkan di Surabaya. Pada zaman pergerakan
beliau bekerja di Surat Kabar Suara Umum dan menjadi redaktur mingguan
Pembela Rakyat. Beliau mendirikan dan memimpin Barisan Pemberontakan
Rakyat Indonesia. Beliau mengobarkan semangat rakyat Surabaya dalam perang
melawan pasukan Sekutu pada tanggal 10 November 1945.
Cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan antara lain:
1. Mengisi Kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif.
2. Mendoakan para pahlawan yang telah gugur.
3. Selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan cara saling menghargai
dan toleransi dalam setiap perbedaan.
4. Turut ikut serta dan berpartisipasi dalam memperingati Hari-hari besar Negara
5. Mengamalkan isi dari Pancasila dan UUD 1945.
6. Meneladani perilaku pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.
7. Sunguh-sungguh belajar, menambah pengetahuan dan wawasan, agar bangsa
kita mampu bersaing dengan bangsa lain.
8. Taat aturan negara.
9. Cinta produk dalam negeri.
10. Ukir prestasi yang mengharumkan nama Indonesia.
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MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media sound slide dan video pembelajaran tentang tokoh-tokoh yang terlibat
dalam usaha mempertahankan kemerdekaan beserta peranannya.
2. Gambar-gambar tokoh-tokoh kemerdekan dan peranannnya, antara lain:

Soekarno-Hatta
memproklamasikan kemerdekaan

Jend. Soedirman dalam perundingan
Panitia Gencatan Senjata

Sri Sultan HB IX

Jend. Soedirman

Soekarno, Hatta, dan pemimpin lainnya
diasingkan ke Bangka pada Agresi Militer II

Bung Tomo sebagai pengobar semangat rakyat Surabaya
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

NAMA

:

NO. ABSEN :

Carilah

informasi

melalui

buku-buku

sejarah

maupun

video

pembelajaran tentang contoh perilaku yang perlu diteladani dari
seorang pahlawan kemerdekaan dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari! Tuliskan secara ringkas di bawah ini!
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)
Anggota Kelompok:
1. ........................................... (.....)

5. ........................................... (.....)

2. ........................................... (.....)

6. ........................................... (.....)

3. ........................................... (.....)

7. ........................................... (.....)

4. ........................................... (.....)

8. ........................................... (.....)

Kelas :

Diskusikan hasil temuanmu tentang contoh perilaku yang perlu diteladani dari
seorang pahlawan kemerdekaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
dengan kelompokmu, kemudian tulis hasilnya dalam tabel!
No.

Perilaku

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

No.
1.

Perilaku

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

5.

Ikhlas
dalam Ketika diminta orang tua untuk membereskan
melakukan
sesuatu tempat tidur, adik-adik harus dengan senang hati
atau tanpa pamrih
melakukannya, bukan karena paksaan atau ingin
dipuji oleh orang tua, bukan karena adanya imbalan
yang diberikan.
Rela berkorban
Ketika sedang menonton acara favorit di televisi
lalu orang tua meminta tolong untuk menjaga adik
kecil. Ketika bersedia membantu orang tua menjaga
adik kecil, berarti telah rela mengorbankan
kesenangan untuk meringankan beban orang tua
Belajar dengan rajin
Belajar dengan rajin agar menjadi anak yang pintar
dan cerdas agar tidak dibodohi oleh orang lain
Belajar
menerima Menerima kekalahan saat berlomba
kekalahan
Peduli kepada sesama
Membantu orang-orang yang sedang kesusahan

6.

Pantang menyerah

7.

Berani

8.

Semangat nasionalisme
dan patriotisme yang
tinggi
Kebersamaan
dan
tanggung jawab
Mendahulukan
kepentingan orang lain

2.

3.
4.

9.
10.

Apabila mengalami kegagalan tidak mudah
menyerah
Berani dalam melakukan sesuatu yang benar
Mempunyai rasa cinta tanah air dan bangga menjadi
bangsa Indonesia
Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung
jawab agar hasil yang didapatkan maksimal
Mendahulukan kepentingan orang yang lebih
membutuhkan dari pada kepentingan diri sendiri.

Penilaian:
Skor =

xK

Keterangan:
B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal pada tes bentuk uraian
N = jumlah seluruh butir soal (5)
K = skor maksimal skala penilaian (100)
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS III

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
2.4
Menghargai
perjuangan
para
tokoh
dalam
mempertahan
kan
kemerdekaan

: SDN Ngaliyan 01 Semarang
: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: V/2
: 15 menit
: 15
: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia

Materi Pokok

Indikator Pencapaian

Peranan
tokoh
dalam
mempertahankan
kemerdekaan dan
sikap yang perlu
diteladani

2.4.8 Menceritakan peranan tokoh
perjuangan dalam mempertahankan
kemerdekaan
2.4.9 Menjelaskan cara menghargai
jasa para tokoh kemerdekaan

Teknik
Penilaian
Tes

Jenis
Penilaian

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Pilihan ganda

C2

Tes

Non Tes

3
9 dan 10

Tes tertulis

C2
Uraian
Pilihan ganda

2.4.10 Memberikan contoh perilaku
yang perlu diteladani seorang
pahlawan

2 dan 5
5 dan 6

Tes tertulis

Unjuk Kerja

Ranah

1, 2, 3, 4, 7, dan 8

Tes tertulis
Uraian
Pilihan ganda

Tes

Nomor Soal

C3
Uraian
Lembar
pengamatan

1 dan 4
P1
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LEMBAR EVALUASI

NILAI

SIKLUS III

Nama

:

No. Absen

:

Kelas

:

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, adalah ....
a. Sultan Hamid II

c. Sultan Hamengku Buwono IX

b. Sutan Syahrir

d. Mohammad Hatta

2. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah ....
a. Sukarno-Hatta

c. Sukarno-Ahmad Subarjo

b. Supomo-Yamin

d. Supomo-Hatta

3. Tokoh yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya lewat pidatopidatonya adalah ... .
a. Ir. Sukarno

c. Bung Tomo

b. Jenderal Sudirman

d. Mohammad Toha

4. Dalam Agresi Militer Belanda II, Presiden Sukarno, Wakil Presiden
Mohammad Hatta, dan pemimpin-pemimpin lainnya ditangkap dan diasingkan
ke ....
a. Belanda

c. Bangka

b. Digul

d. Bengkulu

5. Sikap dari tokoh perjuangan bangsa yang patut dicontoh adalah ....
a. mementingkan diri sendiri
b. membela rakyat demi jabatan
c. merelakan berbagai kepentingan pribadi untuk membela rakyat
d. cepat menyerah
6. Sikap patriotisme adalah ....
a. semangat cinta tanah air dan rela berkorban

c. bangga terhadap bangsa
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b. cinta produk dalam negeri

d. peduli terhadap sesama

7. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah raja di ....
a. Kalimantan Selatan

c. Yogyakarta

b. Bangka

d. Jawa Barat

8. Soekarno-Hatta berjuang dengan cara ....
a. pertempuran

c. perjuangan fisik

b. berperang gerilya

d. diplomasi

9. Contoh sikap tidak menghargai jasa pahlawan, yaitu ....
a. berpartisipasi dalam hari besar negara

c. mendoakan pahlawan

b. bermalas-malasan

d. menjaga persatuan

10. Yang perlu didahulukan adalah kepentingan bagi ....
a. keseluruhan masyarakat bersama

c. kelompok

b. pribadi

d. individu

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan 3 contoh meneladani perilaku pahlawan dalam kehidupan seharihari!
2. Bagaimanakah cara menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam
perjuangan?
3. Sebutkan 5 tokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang kamu
ketahui!
4. Jelaskan tugas pelajar dalam mengisi kemerdekaan!
5. Mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. D
2. A
3. C
4. C
5. C

6. A
7. C
8. D
9. B
10. A

B. Uraian
1. Belajar menerima kekalahan, misalnya menerima kekalahan saat berlomba,
Peduli kepada sesama, misalnya membantu orang yang sedang kesusahan,
Pantang menyerah. Apabila mengalami kegagalan tidak mudah menyerah.
2. Cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan antara lain: mengisi
kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, mendoakan para
pahlawan yang telah gugur, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan
cara saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan, berpartisipasi
dalam memperingati Hari-hari besar Negara, meneladani perilaku pahlawan
dalam kehidupan sehari-hari, mengharumkan nama Indonesia, dll.
3. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Soetomo,
Jendral Soedirman.
4. Tugas pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan cara sunguhsungguh belajar, menambah pengetahuan dan wawasan, agar bangsa kita
mampu bersaing dengan bangsa lain.
5. Kita harus mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia agar tidak
dijajah oleh bangsa lain lagi dan bangsa Indonesia dapat berdiri sendiri
tanpa adanya campur tangan bangsa lain.
PENILAIAN :
1. Skor tiap nomor
Skor maksimal
2. Skor tiap nomor
Skor maksimal

=1
= 10
=5
= 25

Nilai Akhir soal evaluasi =

x 100
(Poerwanti, 2008: 6-15)

Nilai maksimal = 100
Nilai minimal = 0
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LAMPIRAN DATA HASIL
PENELITIAN
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LAMPIRAN 5
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
PADA SISWA KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG
SIKLUS I

Nama Guru

: Candra Diah Agustianasari

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Kelas/ Semester

: VB/2

Materi Pelajaran

: IPS

Materi

: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Hari/Tanggal

: Jum’at, 27 Maret 2015

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
kriteria pengamatan!
d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
Skor 1 = jika ada satu deskriptor yang tampak
Skor 2 = jika ada dua deskriptor yang tampak
Skor 3 = jika ada tiga deskriptor yang tampak
Skor 4 = jika ada empat deskriptor yang tampak
(Arikunto, 2010: 285)
e. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan.
No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Melaksanakan pra a. menyiapkan perangkat pembelajaran
pembelajaran
sesuai tujuan
b. menyiapkan media dan sumber dalam
pembelajaran
c. memberikan salam dan berdo’a
d. mengecek kehadiran siswa
Membuka
a. memberikan apersepsi

Tanda
Check
(√)

Jumlah
Skor

√
√

4

√
√
√

2
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pembelajaran

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menyajikan
materi
menggunakan
media audiovisual

Melakukan tanya
jawab
dengan
siswa

Membentuk kelas
menjadi
5
kelompok
heterogen
Mengajukan masalah untuk dipecahkan oleh siswa
dalam kelompok

Mengistruksikan
siswa untuk mencari
referensi
sebanyakbanyaknya untuk
menemukan pemecahan masalah
Membimbing
kelompok
mempresentasikan

b. menyampaikan tujuan dan cakupan
materi yang akan dipelajari
c. memberikan
motivasi
untuk
menumbuhkan minat belajar siswa
d. menyampaikan manfaat dari materi yang
akan dipelajari
a. menginstruksikan siswa untuk mengamati
media audiovisual
b. media audiovisual yang ditayangkan
sesuai dengan materi pembelajaran
c. media audiovisual dapat terlihat oleh
semua siswa di kelas
d. volume suara media audiovisual dapat
didengarkan oleh semua siswa di kelas
a. mengajukan pertanyaan secara klasikal
yang berkaitan dengan materi
b. merangsang siswa untuk bertanya tentang
video yang diamati
c. memberikan pertanyaan secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. memberikan waktu untuk berpikir
a. mengumumkan pembagian kelompok
b. mengatur tempat duduk siswa
c. membimbing siswa untuk bergabung
dalam masing-masing kelompok
d. berkeliling mengecek setiap kelompok
a. menjelaskan
masalah yang harus
dipecahkan siswa
b. memberikan
petunjuk
pemecahan
masalah
c. menginstruksikan hal-hal yang penting
dalam masalah yang diajukan
d. memberikan kesempatan siswa bertanya
a. menjelaskan cara penemuan informasi
b. menjelaskan sumber-sumber referensi
yang dapat digunakan
c. menginstruksikan hal-hal yang penting
dalam penemuan informasi
d. memberi contoh temuan nformasi yang
sesuai dengan materi
a. berkeliling membimbing setiap kelompok
mengerjakan LKK
b. memusatkan perhatian siswa pada

√

√
√
4
√
√
√
2

√
√
√

2

√
√

3

√
√
2
√
√

3
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hasil diskusi

9.

10.

Memberikan
penjelasan
dan
penguatan kepada
siswa
tentang
materi yang telah
diajarkan
Menutup
pembelajaran

presentasi kelompok
c. mengarahkan siswa untuk memaparkan
dengan jelas dan lantang
d. memberi kesempatan kelompok lain
menanggapi
a. memberikan penjelasan materi yang telah
dibahas
b. penguatan verbal (mengucapkan katakata: bagus, pintar,hebat)
c. penguatan non verbal (acungan jempol,
anggukan)
d. penguatan dengan sentuhan
a. membuat kesimpulan bersama siswa
b. memberikan kesempatan siswa bertanya
c. membagikan lembar evaluasi
b. memimpin berdo’a dan salam
Jumlah Skor
Kategori Baik

√
√
√
√

3

√
√
3

√
√
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru
k = skor terendah = 1 x 10 = 10
m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40
Jarak interval (i)

=

=

= 7,5

Tabel Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Mengajar Guru

Kriteria ketuntasan

Kategori

Tingkat Keberhasilan

> 32,5 s/d 40

Sangat baik (A)

Berhasil

> 25 s/d 32,5

Baik (B)

Berhasil

> 17,5 s/d 25

Cukup (C)

Tidak berhasil

10 s/d 17,5

Kurang (D)

Tidak berhasil
Semarang, 27 Maret 2015
Observer

Wiwi Hardiyanti D.H., S.Pd.
NIP. 197106152003122003
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LAMPIRAN 6
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
PADA SISWA KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG
SIKLUS II

Nama Guru

: Candra Diah Agustianasari

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Kelas/ Semester

: VB/2

Materi Pelajaran

: IPS

Materi

: Perjanjian Menuju Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Hari/Tanggal

: Sabtu, 4 April 2015

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
kriteria pengamatan!
d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
Skor 1 = jika ada satu deskriptor yang tampak
Skor 2 = jika ada dua deskriptor yang tampak
Skor 3 = jika ada tiga deskriptor yang tampak
Skor 4 = jika ada empat deskriptor yang tampak
(Arikunto, 2010: 285)
e. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan.
No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Melaksanakan pra a. menyiapkan perangkat pembelajaran
pembelajaran
sesuai tujuan
b. menyiapkan media dan sumber dalam
pembelajaran
c. memberikan salam dan berdo’a
d. mengecek kehadiran siswa
Membuka
a. memberikan apersepsi

Tanda
Check
(√)

Jumlah
Skor

√
√

4

√
√
√

3
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pembelajaran

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menyajikan
materi
menggunakan
media audiovisual

Melakukan tanya
jawab
dengan
siswa

Membentuk kelas
menjadi
5
kelompok
heterogen
Mengajukan masalah untuk dipecahkan oleh siswa
dalam kelompok

Mengistruksikan
siswa untuk mencari
referensi
sebanyakbanyaknya untuk
menemukan pemecahan masalah
Membimbing
kelompok
mempresentasikan

b. menyampaikan tujuan dan cakupan
materi yang akan dipelajari
c. memberikan
motivasi
untuk
menumbuhkan minat belajar siswa
d. menyampaikan manfaat dari materi yang
akan dipelajari
a. menginstruksikan siswa untuk mengamati
media audiovisual
b. media audiovisual yang ditayangkan
sesuai dengan materi pembelajaran
c. media audiovisual dapat terlihat oleh
semua siswa di kelas
d. volume suara media audiovisual dapat
didengarkan oleh semua siswa di kelas
a. mengajukan pertanyaan secara klasikal
yang berkaitan dengan materi
b. merangsang siswa untuk bertanya tentang
video yang diamati
c. memberikan pertanyaan secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. memberikan waktu untuk berpikir
a. mengumumkan pembagian kelompok
b. mengatur tempat duduk siswa
c. membimbing siswa untuk bergabung
dalam masing-masing kelompok
d. berkeliling mengecek setiap kelompok
a. menjelaskan
masalah yang harus
dipecahkan siswa
b. memberikan
petunjuk
pemecahan
masalah
c. menginstruksikan hal-hal yang penting
dalam masalah yang diajukan
d. memberikan kesempatan siswa bertanya
a. menjelaskan cara penemuan informasi
b. menjelaskan sumber-sumber referensi
yang dapat digunakan
c. menginstruksikan hal-hal yang penting
dalam penemuan informasi
d. memberi contoh temuan nformasi yang
sesuai dengan materi
a. berkeliling membimbing setiap kelompok
mengerjakan LKK
b. memusatkan perhatian siswa pada

√
√

√
√
4
√
√
√
√

3

√
√
2
√
√
√

3

√
√
√
3
√
√
√

4
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hasil diskusi

9.

10.

Memberikan
penjelasan
dan
penguatan kepada
siswa
tentang
materi yang telah
diajarkan
Menutup
pembelajaran

presentasi kelompok
c. mengarahkan siswa untuk memaparkan
dengan jelas dan lantang
d. memberi kesempatan kelompok lain
menanggapi
a. memberikan penjelasan materi yang telah
dibahas
b. penguatan verbal (mengucapkan katakata: bagus, pintar,hebat)
c. penguatan non verbal (acungan jempol,
anggukan)
d. penguatan dengan sentuhan
a. membuat kesimpulan bersama siswa
b. memberikan kesempatan siswa bertanya
c. membagikan lembar evaluasi
b. memimpin berdo’a dan salam
Jumlah Skor
Kategori Sangat Baik

√
√
√
√

3

√
√
√
√
√

4

33

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru
k = skor terendah = 1 x 10 = 10
m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40
Jarak interval (i)

=

=

= 7,5

Tabel Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Mengajar Guru

Kriteria ketuntasan

Kategori

Tingkat Keberhasilan

> 32,5 s/d 40

Sangat baik (A)

Berhasil

> 25 s/d 32,5

Baik (B)

Berhasil

> 17,5 s/d 25

Cukup (C)

Tidak berhasil

10 s/d 17,5

Kurang (D)

Tidak berhasil
Semarang, 4 April 2015
Observer

Wiwi Hardiyanti D.H., S.Pd.
NIP. 197106152003122003
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LAMPIRAN 7
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
PADA SISWA KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG
SIKLUS III

Nama Guru

: Candra Diah Agustianasari

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Kelas/ Semester

: VB/2

Materi Pelajaran

: IPS

Materi

: Peranan Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan dan
Sikap yang Perlu Diteladani

Hari/Tanggal

: Jum’at, 10 April 2015

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru!
b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
kriteria pengamatan!
d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
Skor 1 = jika ada satu deskriptor yang tampak
Skor 2 = jika ada dua deskriptor yang tampak
Skor 3 = jika ada tiga deskriptor yang tampak
Skor 4 = jika ada empat deskriptor yang tampak
(Arikunto, 2010: 285)
e. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan.
No
1.

Indikator

Deskriptor

Melaksanakan pra a. menyiapkan perangkat pembelajaran
pembelajaran
sesuai tujuan
b. menyiapkan media dan sumber dalam
pembelajaran
c. memberikan salam dan berdo’a
d. mengecek kehadiran siswa

Tanda
Check
(√)

Jumlah
Skor

√
√
√
√

4
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Membuka
pembelajaran

Menyajikan
materi
menggunakan
media audiovisual

Melakukan tanya
jawab
dengan
siswa

Membentuk kelas
menjadi
5
kelompok
heterogen
Mengajukan masalah untuk dipecahkan oleh siswa
dalam kelompok

Mengistruksikan
siswa untuk mencari
referensi
sebanyakbanyaknya untuk
menemukan pemecahan masalah
Membimbing
kelompok

a. memberikan apersepsi
b. menyampaikan tujuan dan cakupan
materi yang akan dipelajari
c. memberikan
motivasi
untuk
menumbuhkan minat belajar siswa
d. menyampaikan manfaat dari materi yang
akan dipelajari
a. menginstruksikan siswa untuk mengamati
media audiovisual
b. media audiovisual yang ditayangkan
sesuai dengan materi pembelajaran
c. media audiovisual dapat terlihat oleh
semua siswa di kelas
d. volume suara media audiovisual dapat
didengarkan oleh semua siswa di kelas
a. mengajukan pertanyaan secara klasikal
yang berkaitan dengan materi
b. merangsang siswa untuk bertanya tentang
video yang diamati
c. memberikan pertanyaan secara individu
agar siswa lebih konsentrasi
d. memberikan waktu untuk berpikir
a. mengumumkan pembagian kelompok
b. mengatur tempat duduk siswa
c. membimbing siswa untuk bergabung
dalam masing-masing kelompok
d. berkeliling mengecek setiap kelompok
a. menjelaskan
masalah yang harus
dipecahkan siswa
b. memberikan
petunjuk
pemecahan
masalah
c. menginstruksikan hal-hal yang penting
dalam masalah yang diajukan
d. memberikan kesempatan siswa bertanya
a. menjelaskan cara penemuan informasi
b. menjelaskan sumber-sumber referensi
yang dapat digunakan
c. menginstruksikan hal-hal yang penting
dalam penemuan informasi
d. memberi contoh temuan nformasi yang
sesuai dengan materi
a. berkeliling membimbing setiap kelompok
mengerjakan LKK

√
√
√

4

√
√
√
4
√
√
√
√

3

√
√
√
√

3

√
√

3

√
√
√
√

4

√
√

4
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9.

10.

mempresentasikan b. memusatkan perhatian siswa pada
hasil diskusi
presentasi kelompok
c. mengarahkan siswa untuk memaparkan
dengan jelas dan lantang
d. memberi kesempatan kelompok lain
menanggapi
Memberikan
a. memberikan penjelasan materi yang telah
penjelasan
dan
dibahas
penguatan kepada b. penguatan verbal (mengucapkan katasiswa
tentang
kata: bagus, pintar,hebat)
materi yang telah c. penguatan non verbal (acungan jempol,
diajarkan
anggukan)
d. penguatan dengan sentuhan
Menutup
a. membuat kesimpulan bersama siswa
pembelajaran
b. memberikan kesempatan siswa bertanya
c. membagikan lembar evaluasi
b. memimpin berdo’a dan salam
Jumlah Skor
Kategori Sangat Baik

√
√
√
√
√

3

√
√
√
√
√

4

36

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru
k = skor terendah = 1 x 10 = 10
m = skor tertinggi = 4 x 10 = 40
Jarak interval (i)

=

=

= 7,5

Tabel Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Mengajar Guru

Kriteria ketuntasan

Kategori

Tingkat Keberhasilan

> 32,5 s/d 40

Sangat baik (A)

Berhasil

> 25 s/d 32,5

Baik (B)

Berhasil

> 17,5 s/d 25

Cukup (C)

Tidak berhasil

10 s/d 17,5

Kurang (D)

Tidak berhasil
Semarang, 10 April 2015
Observer

Wiwi Hardiyanti D.H., S.Pd.
NIP. 197106152003122003
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LAMPIRAN 8
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS I
No

Nama

1
ANS
2
ASSA
3
BNF
4
DBF
5
ERZ
6
FZP
7
FAS
8
FAAS
9
MRM
10 M A L K
11 M N I
12 N A P
13 R A C
14 A Z P
15 R J D M
16 D R A
Jumlah Skor per
Indikator
Rata-rata Skor

Indikator
5
6
2
3
4
3
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
1
3
4
3
1
2
1
1
2
4

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

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

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

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

42

40

37

37

34

2,6

2,5

2,3 2,3 2,1
Rata-rata

7
2
3
4
3
2
3
2
3
4
2
1
3
2
3
1
4

8
3
2
4
3
2
2
1
4
3
4
2
3
2
4
2
2

9
4
3
3
2
1
3
2
2
2
4
4
2
2
3
2
3

10
4
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3

Jumlah
Skor
30
29
29
28
18
27
17
27
21
29
22
24
23
28
16
29

41

42

43

42

39

397

2,6

2,6

2,7

2,6

2,4

24,8
2,48

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Kurang
Baik

Cukup

Semarang, 27 Maret 2015
Observer

Prabawati Nurul Azizah
NIM 1401411315
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LAMPIRAN 9
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS II
No.

Nama

1
ANS
2
ASSA
3
BNF
4
DBF
5
ERZ
6
FZP
7
FAS
8
FAAS
9
MRM
10 M A L K
11 M N I
12 N A P
13 R A C
14 A Z P
15 R J D M
16 D R A
Jumlah Skor per
Indikator

Rata-rata Skor

Indikator
5
6
2
3
4
2
2
3
3
2
2
3
4
4
2
4
4
2
4
1
4
4
3
3
4
3
4
4
4
2
3
1
2
4

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

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

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

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

51

44

44

43

51

3,2

2,8

2,8 2,7 3,2
Rata-rata

7
4
3
2
3
4
2
2
4
4
4
3
3
2
2
3
4

8
3
3
4
3
2
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
2

9
4
3
3
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
3
2
3

10
4
3
3
4
4
3
2
4
3
2
3
4
4
4
3
3

Jumlah
Skor
33
31
30
30
25
32
25
33
26
34
30
31
31
33
27
31

45

49

54

48

53

482

2,8

3,1

3,4

3

3,3

30,1
3

Semarang, 4 April 2015
Observer

Prabawati Nurul Azizah
NIM 1401411315

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik

Baik
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LAMPIRAN 10
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS III
No.

Nama

1
ANS
2
ASSA
3
BNF
4
DBF
5
ERZ
6
FZP
7
FAS
8
FAAS
9
MRM
10 M A L K
11 M N I
12 N A P
13 R A C
14 A Z P
15 R J D M
16 D R A
Jumlah Skor per
Indikator
Rata-rata Skor

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

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

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

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

Indikator
5
6
3
3
4
2
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
1
4
4
3
3
4
3
4
4
4
3
3
1
2
4

57

55

48

47

58

48

57

61

52

54

537

3,6

3,4

3

2,9 3,6
Rata-rata

3

3,6

3,8

3,3

3,4

33,6
3,4

7
4
3
4
3
4
2
4
4
4
4
3
4
2
4
4
4

8
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

9
4
3
3
4
4
4
4
2
3
4
4
2
3
3
2
3

10
4
3
3
4
4
3
2
4
4
2
3
4
4
4
3
3

Jumlah
Skor
37
31
35
34
32
34
35
33
30
34
32
34
34
36
31
35

Semarang, 10 April 2015
Observer

Prabawati Nurul Azizah
NIM 1401411315

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik

Sangat
Baik
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LAMPIRAN 11
CATATAN LAPANGAN
Selama pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang
Siklus I

Nama Guru

: Candra Diah Agustianasari

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Hari/tanggal

: 27 Maret 2015

Pukul

: 07.45 WIB

Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual!
Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan
seperti materi, LKS, LKK, evaluasi, lembar pengamatan, dan menyiapkan media
audiovisual yang akan ditayangkan. Pembelajaran dimulai pukul 07.45 WIB
mundur dari jadwal pembelajaran biasanya karena sebelumnya dilaksanakan
senam pagi bagi semua warga sekolah. Setelah senam siswa memasuki kelas
kemudian duduk di tempat duduknya masing-masing dan tampak kelelahan
sehingga pengkondisian kelas belum optimal. Guru memulai pembelajaran
dengan mengucapkan salam lalu meminta siswa untuk memimpin berdo’a dan
memeriksa kehadiran siswa.
Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan
mengeluarkan alat tulis serta buku pelajaran. Guru melakukan apersepsi dengan
bertanya kepada siswa, “Setelah peristiwa proklamasi, apa yang dilakukan rakyat
Indonesia? Apakah mereka masih berjuang? Apa penyebabnya?”. Ada 3 siswa
yang mengangkat tangan dan menjawab dengan benar, guru memberikan
penguatan. Dalam pemberian apersepsi, masih banyak siswa yang belum aktif
menanggapi karena guru kurang memberikan stimulus kepada siswa. Guru
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang perjuangan
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mempertahankan kemerdekaan Indonesia, namun belum memberikan motivasi
maupun manfaat pembelajaran.
Guru menyajikan media audiovisual yang dapat dilihat oleh semua siswa
di kelas kemudian menginstruksikan siswa untuk fokus memperhatikan dan
mencatat hal-hal penting dalam video. Selama penayangan video, guru
mengeksplorasi pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab. Siswa
antusias menjawab pertanyaan klasikal guru secara bersamaan karena belum
memberikan pertanyaan secara individual. Siswa juga diberikan kesempatan
bertanya maupun mengemukakan pendapat, namun siswa belum percaya diri.
Hanya terdapat 2 siswa yang berani mengangkat tangan dan berpendapat
mengenai pertanyaan guru tentang penyebab peristiwa 10 November di Surabaya.
Guru mengumumkan cara pembagian kelompok dan membimbing siswa
bergabung ke kelompoknya dengan cara berhitung mulai 1 – 5 secara heterogen.
Ada siswa yang belum fokus dalam berhitung sehingga terjadi kebingungan dan
kegaduhan dalam penentuan kelompok. Guru belum mengatur tempat duduk
setiap kelompok sehingga siswa saling memanggil kelompoknya yang
menimbulkan kondisi kurang kondusif. Setelah siswa berkelompok, guru tidak
berkeliling mengecek kelengkapan setiap anggota kelompok.
Setelah berkelompok, guru membagikan LKS dan mengajukan masalah
yang harus dipecahkan siswa. Guru memberikan petunjuk pemecahan masalah
melalui kegiatan penemuan informasi dan penjelasan sumber referensi yang dapat
digunakan. Guru juga memberikan contoh temuan sesuai materi, misalnya nama
peristiwa, tempat dan tanggal peristiwa, serta pemimpin pertempuran, namun
belum menekankan hal-hal penting yang perlu difokuskan siswa untuk
dipecahkan, beberapa siswa kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam
menemukan informasi.
Hasil temuan setiap siswa kemudian didiskusikan dalam kelompok,
banyak siswa yang belum aktif terlibat dalam diskusi karena belum ada
pembagian tugas. LKK hanya dikerjakan oleh 2-3 siswa sedangkan yang lain
hanya melihat bahkan ada yang sibuk bermain. Perwakilan tiap kelompok maju
memaparkan hasil diskusi dan diinstruksikan untuk membaca dengan suara keras
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agar teman lain dapat mendengar dan menanggapi. Guru belum memusatkan
perhatian siswa untuk memperhatikan jalannya presentasi, sehingga kelompok
yang tidak maju menjadi gaduh. Guru memberikan pembenaran berupa penjelasan
dan penguatan, namun belum memberikan penguatan sentuhan.
Pembelajaran dilanjutkan setelah istirahat, siswa dan guru menyimpulkan
materi namun belum memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum
memahami materi. Siswa mengerjakan evaluasi dilanjutkan pemberian tindak
lanjut untuk mempelajari pokok bahasan berikutnya. Guru memanggil siswa
untuk memimpin doa, kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam.

Semarang, 27 Maret 2015
Guru Kelas

Candra Diah Agustianasari
NIM. 1401411246
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LAMPIRAN 12
ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS I

1. Pelaksanaan pra pembelajaran sudah baik dengan mempersiapkan perangkat
pembelajaran, materi dan sumber belajar, serta media pembelajaran berupa
video tentang pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun guru
harus lebih aktif dalam mengkondisikan kelas karena jam pembelajaran yang
berkurang dan kondisi siswa yang kelelahan setelah melaksanakan senam pagi.
2. Pembelajaran dimulai dengan penyampaian apersepsi untuk merangsang
pengetahuan siswa kemudian dikaitkan dengan cakupan materi dan tujuan
pembelajaran, belum memberikan motivasi maupun manfaat pembelajaran.
3. Penyajian materi menggunakan media audiovisual sesuai dengan materi yang
akan dipelajari dan dapat dilihat maupun didengar oleh semua siswa, didukung
dengan kegiatan tanya jawab di sela-sela penayangan video. Tetapi masih
banyak siswa yang belum mencatat hal-hal penting dalam video.
4. Kegiatan tanya jawab mengenai isi video dilakukan guru dengan mengajukan
pertanyaan klasikal disertai penampilan gambar video sebagai stimulus untuk
menumbuhkan pengetahuan siswa. Guru belum dapat merangsang siswa agar
berani bertanya maupun berpendapat berdasarkan video yang telah diamati.
5. Pembentukan kelompok secara heterogen dibimbing oleh guru tetapi tempat
duduk belum diatur dan pengecekan anggota kelompok juga belum dilakukan
sehingga iklim pembelajaran kurang kondusif.
6. Pengajuan masalah dilengkapi dengan petunjuk pemecahannya, namun belum
menekankan hal-hal penting yang perlu difokuskan siswa untuk dipecahkan.
7. Penjelasan sumber referensi yang dapat digunakan siswa dalam kegiatan
penemuan sudah rapi dilengkapi dengan pemberian contoh temuan. Guru
belum menjelaskan cara-cara penemuan informasi yang benar dan efektif
kepada siswa beserta hal-hal pokok dalam temuan informasinya.
8. Kegiatan diskusi kelompok dan presentasi dibimbing oleh guru. Kelompok lain
diberikan kesempatan untuk menanggapi. Siswa yang maju ke depan belum
percaya diri membacakan hasil diskusi kelompoknya. Guru belum memusatkan
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perhatian siswa untuk memperhatikan jalannya presentasi, sehingga kelompok
yang tidak maju menjadi gaduh.
9. Pemberian penjelasan dan penguatan sudah dilakukan namun belum
memberikan penghargaan bagi kelompok teraktif.
10. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran,
mengerjakan evaluasi, dan tindak lanjut. Pemberian kesempatan bertanya
bagi siswa belum optimal.
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LAMPIRAN 13
CATATAN LAPANGAN
Selama pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang
Siklus II
Nama Guru

: Candra Diah Agustianasari

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Hari/tanggal

: 4 April 2015

Pukul

: 07.00 WIB

Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual!
Sebelum pembelajaran dimulai, guru menyiapkan sumber belajar dan
media audiovisual yang akan digunakan, seperti LCD dan video. Pembelajaran
dimulai pukul 07.00 WIB. Guru memberikan salam dan berdo’a, serta
menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa sejumlah 37 siswa.
Siswa dikondisikan untuk mengeluarkan buku dan alat tulis. Guru
menyampaikan apersepsi untuk mengingatkan materi yang telah dipelajari dan
bertanya, “Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan
kemarin? Apa yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan?”.
Siswa bersamaan menyebutkan peristiwa pertempuran yang terjadi seperti
pertempuran 10 November, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dll.
Belum banyak yang berani mengangkat tangan dan menjawab secara individu.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi berupa yel-yel kelas.
Guru menyajikan media dan menginstruksikan siswa untuk mencatat hal
penting. Di sela-sela penayangan, diberikan penjelasan sekilas dan tanya jawab
seputar isi video. Kemudian dilakukan tanya jawab dan penyampaian pendapat
oleh siswa. Guru mengajukan pertanyaan klasikal dan merangsang siswa untuk
bertanya. Guru belum memberikan pertanyaan individual kepada siswa.
Pembentukan 5 kelompok heterogen dilakukan dengan cara berhitung.
siswa langsung menuju ke kelompoknya, guru belum membimbing siswa untuk
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bergabung dalam masing-masing kelompok dan mengatur tempat duduk, sehingga
kondisi kelas kurang kondusif karena siswa saling memanggil kelompoknya.
Siswa dibagikan LKS, guru mengajukan masalah tentang peran PBB
dalam memperbaiki hubungan Indonesia dan Belanda dipecahkan siswa,
menjelaskan petunjuk pemecahan, dan memberikan kesempatan bertanya pada
siswa. Guru menjelaskan cara penemuan yang benar dengan mencari informasi
sesuai masalah melalui berbagai sumber referensi dan memberikan contoh temuan
informasi yang benar. Guru belum menekankan hal-hal penting dalam masalah
yang diajukan, sehingga kebanyakan siswa menulis apapun yang ditemukannya.
Selanjutnya siswa berdiskusi untuk membahas hasil temuan setiap anggota
untuk dijadikan pemecahan masalah. Siswa antusias mengungkapkan pendapat
dan hasil temuannya. Guru berkeliling kelas membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan. Perwakilan kelompok maju membacakan hasil diskusi.
Siswa lain diinstruksikan memperhatikan presentasi dengan memberikan teguran
bagi siswa yang gaduh dan memberikan kesempatan kelompok lain menanggapi.
Guru memberikan pembenaran hasil diskusi dan memberikan penjelasan
lebih mendalam tentang materi perjanjian menuju pengakuan kedaulatan
Indonesia. Guru belum memberikan penguatan dengan sentuhan agar siswa lebih
peka dan percaya diri. Di akhir penjelasan, guru mengumumkan kelompok 3
sebagai kelompok teraktif dan mendapatkan reward berupa medali dan stiker.
Pada kegiatan penutup guru dan siswa membuat kesimpulan, memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bertanya, beberapa siswa berani bertanya tentang
materi yang belum dipahami. Siswa mengerjakan evaluasi, dilanjutkan pemberian
tindak lanjut tentang materi selanjutnya, dan berdo’a serta salam.
Semarang, 4 April 2015
Guru Kelas

Candra Diah Agustianasari
NIM. 1401411246
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LAMPIRAN 14

ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS II

1. Guru sudah baik dalam melaksanakan pra pembelajaran. Guru mempersiapkan
sumber belajar serta media yang akan digunakan, membuka pembelajaran
dengan salam, berdo’a, dan mengecek kehadiran siswa.
2. Pada kegiatan membuka pembelajaran, guru sudah menyampaikan apersepsi,
penyampaian tujuan dan cakupan materi yang akan dipelajari, dan pemberian
motivasi berupa yel-yel, tetapi belum menyampaikan manfaat pembelajaran.
3. Guru mengajukan pertanyaan klasikal berkaitan tentang materi dengan
memberikan waktu berpikir, dan merangsang siswa untuk bertanya tentang
video yang telah diamati. Pemberian pertanyaan individual belum dilakukan.
4. Pembentukan kelompok sudah dibagi sesuai aturan dan dicek sesuai kelompok.
Guru belum membimbing siswa bergabung dalam kelompok dan belum
mengatur tempat duduk bagi setiap kelompok sesuai urutannya sehingga iklim
pembelajaran masih kurang kondusif.
5. Pengajuan masalah sudah runtut disertai petunjuk pemecahannya dan
pemberian kesempatan bertanya. Belum dilakukan penekanan hal-hal-hal
penting dalam masalah yang diajukan.
6. Dalam kegiatan penemuan, sudah dijelaskan cara penemuan, penjelasan
sumber-sumber referensi yang dapat digunakan, dan memberikan contoh
temuan informasi yang benar, tetapi belum menekankan hal-hal penting yang
harus ada dalam temuan informasi.
7. Penjelasan dan penguatan diberikan guru secara baik, tetapi kurang
memberikan penekanan materi-materi yang dianggap penting.
8. Pada kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan bersama siswa, memberikan
kesempatan siswa bertanya, siswa mengerjakan evaluasi, guru memberikan
tindak lanjut dan menutup pembelajaran dengan berdo’a dan salam.
9. Pemberian stimulus kepada siswa belum optimal sehingga masih ada siswa
yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran.
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LAMPIRAN 15
CATATAN LAPANGAN
Selama pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang
Siklus III

Nama Guru

: Candra Diah Agustianasari

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Hari/tanggal

: 10 April 2015

Pukul

: 07.30 WIB

Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS melalui model Discovery
Learning berbantuan media audiovisual!
Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dan alat-alat yang
digunakan dalam pembelajaran seperti memasang LCD dan video. Pembelajaran
IPS dimulai pukul 07.30 WIB mundur 30 menitdari jadwal biasanya, karena
diadakan kegiatan kebersihan sekolah. Setelah selesai, siswa masuk kelas dengan
tertib dan duduk di tempatnya masing-masing. Guru memberikan salam,
memanggil siswa untuk memimpin berdo’a, menuliskan hari dan tanggal di papan
tulis lalu memeriksa daftar hadir sejumlah 37 siswa.
Guru menginstruksikan siswa untuk siap belajar dan mengeluarkan alat
tulis serta buku masing-masing. Dalam pemberian apersepsi, guru mengingatkan
kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan dilanjutkan
dengan pertanyaan stimulus tentang materi yang akan dipelajari. Guru
bertanya,”Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari apa saja?”. Siswa
serempak menjawab,”Perundingan menuju kedaulatan” kemudian menyebutkan
nama-nama perundingan dengan benar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
disertai motivasi agar siswa lebih tertarik melalui pemberian medali dan stiker
bagi siswa yang aktif. Setelah itu guru menyampaikan manfaat pembelajaran.
Penyajian media audiovisual dengan instruksi guru agar siswa menyimak
video dan mencatat hal-hal penting. Siswa fokus memperhatikan video yang
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ditayangkan kemudian secara bersamaan membaca informasi penting dalam video
dan menulisnya di dalam buku masing-masing. Setelah penayangan video, guru
mengajak siswa menyanyikan lagu “Bangun Pemudi Pemuda” dan lagu “Syukur”
agar siswa lebih bersemangat dan termotivasi lebih aktif dalam pembelajaran.
Pembelajaran dilanjutkan dengan tanya jawab. Guru memberikan
pertanyaan tentang tokoh yang berperan dalam usaha mempertahankan
kemerdekaan kemudian memberikan waktu sejenak bagi siswa untuk berpikir.
Ada siswa yang dengan berani mengajukan pertanyaan kepada guru terkait video
yang telah ditayangkan untuk kemudian dijawab siswa lain agar terjadi
pembelajaran interaktif.
Saat pembentukan kelompok secara heterogen, guru mengumumkan cara
pembagian kelompok dengan cara berhitung 1-5. Siswa yang menyebutkan angka
sama berkumpul menjadi satu kelompok. Selanjutnya guru menginstruksikan
tempat duduk kelompok. Bagi siswa yang masih bingung, dibimbing oleh guru
menuju ke kelompoknya.
Guru mengajukan masalah untuk dipecahkan siswa secara individu
kemudian memberikan petunjuk pemecahannya dan memberikan kesempatan
siswa untuk bertanya. Siswa bersikap tenang dan memperhatikan masalah yang
diajukan guru. Guru berkeliling untuk mengecek jawaban dan memberikan
kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Beberapa siswa menanyakan bagianbagian masalah yang kurang dipahami.
Siswa diinstruksikan untuk mencari referensi untuk pemecahan masalah
melalui sumber-sumber referensi yang dapat digunakan misalnya buku materi
IPS, buku-buku LKS, maupun catatan hal-hal penting dalam video yang sudah
ditulis. Guru juga memberikan contoh temuan informasi yang benar. Banyak
siswa yang sudah mampu menemukan hal-hal pokok dalam temuannya.
Saat kegiatan diskusi kelompok, guru berkeliling memeriksa hasil
pekerjaan siswa dan memberikan kesempatan bertanya. Setiap kelompok tampak
antusias agar menjadi kelompok teraktif dengan cara berbagi tugas. Siswa
bergantian mengungkapkan hasil temuannya dan membantu temannya yang
belaum paham. Perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusi ke depan
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kelas. Guru memusatkan perhatian siswa pada presentasi dengan memberi teguran
pada iswa yang gaduh, dan memberi kesempatan kelompok lain untuk
menanggapi. Kelompok yang tidak maju memberikan pembenaran atas hasil
diskusi kelompok yang maju.
Guru menjelaskan materi secara lebih mendalam tentang perilaku-perilaku
pahlawan

yang

dapat

diteladani

dalam

kehidupan

sehari-hari.

Selama

pembelajaran guru sudah memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal,
namun belum memberikan penguatan berupa sentuhan. Selanjutnya guru
mengumumkan kelompok teraktif dan siswa-siswi berprestasi selama tiga kali
pertemuan untuk mendapatkan reward berupa medali dan stiker. Siswa yang lain
memberikan tepuk tangan sebagai penghargaan bagi siswa yang aktif.
Pembelajaran dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan oleh guru bersama
siswa dan pemberian kesempatan bertanya bagi siswa. Beberapa siswa tampak
berani mengangkat tangan dan bertanya. Siswa mengerjakan evaluasi dengan
mandiri, kemudian dikoreksi secara bersama-sama. Siswa menyampaikan
perasaannya telah melakukan pembelajaran dan mendengarkan tindak lanjut dari
guru. Guru memanggil siswa untuk memimpin doa penutup, kemudian guru
menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.

Semarang, 10 April 2015
Guru Kelas

Candra Diah Agustianasari
NIM. 1401411246
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LAMPIRAN 16
ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS III
1. Guru

sudah

baik

dalam

melaksanakan

pra

pembelajaran

dengan

mempersiapkan perangkat pembelajaran dan media yang akan digunakan. Guru
memulai pembelajaran dengan salam, berdo’a, dan mengecek kehadiran siswa.
2. Dalam

membuka

pembelajaran

guru

sudah

memberikan

apersepsi,

menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi dan menyampaikan
manfaat pembelajaran dengan runtut dan baik.
3. Penyajian materi sudah dapat dilihat maupun didengar semua siswa dan
substansinya sudah sesuai dengan materi yang akan dipelajari.
4. Tanya jawab yang dilakukan guru dan siswa sudah sesuai dengan materi, guru
sudah menstimulus siswa untuk bertanya, dan pemberian waktu berpikir. Guru
belum memberikan pertanyaan secara individual.
5. Dalam pembentukan kelompok guru sudah mengumumkan cara pembagian
kelompok,

mengatur

tempat

duduk

masing-masing

kelompok,

dan

membimbing siswa untuk bergabung dalam kelompoknya. Tetapi belum
berkeliling mengecek kesiapan mereka dalam mengikuti kegiatan selanjutnya.
6. Guru mengajukan masalah, cara pemecahan, dan memberi kesempatan
bertanya. Guru belum menginstruksikan hal-hal penting dalam masalah.
7. Siswa melakukan kegiatan penemuan dengan mandiri melalui sumber referensi
yang mendukung dan antusias dalam kegiatan diskusi kelompok.
8. Guru berkeliling membimbing setiap kelompok, memusatkan perhatian siswa
pada presentasi, mengarahkan siswa untuk memaparkan hasil diskusi dengan
suara yang jelas, dan memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi.
9. Pemberian penjelasan tentang hasil diskusi dan materi secara lebih mendalam
sudah dilakukan dengan baik namun belum memberikan penguatan sentuhan.
10. Pada penutup, guru menarik kesimpulan dengan siswa, memberikan
kesempatan bertanya,

siswa mengerjakan

evaluasi

dengan mandiri,

mengoreksi hasil jawaban evaluasi secara bersama, dan memimpin berdo’a
serta salam.
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LAMPIRAN 17
HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS I
No.

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FS
RDA
US
ATNS
ANS
AVR
ASSA
AFH
AR
ANI
AAN
AAZ
BNF
DR
DBF
DSNS
DCU
ERZ
FZP
FAS
FAAS
LM
MFNR
MRM
MALK
MNI
NAR
NAP
RAAD
R
RAC
SCI
AZP
RJDM
RNF
DRA
SQ
Nilai tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Tuntas
Siswa Tidak Tuntas

Nilai

Keterangan

63
57
63
83
86
66
86
63
69
71
83
69
83
83
46
80
63
71
69
37
77
60
49
43
91
57
86
60
74
54
43
63
86
43
57
66
63
91
37
19
18

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas

51,3%
48,7%

Semarang, 27 Maret 2015
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1. Tentukan nilai rentang
Rentang = nilai tertinggi - nilai terendah
= 91 – 37
= 54
2. Tentukan banyak kelas digunakan
k
= 1 + (3,3) (log n)
= 1 + (3,3) (log 37)
= 1 + (3,3) (1,57)
= 1 + 5,18
= 6,18 (k = 6 atau k = 7)
3. Tentukan panjang kelas

p=

2) Median

Me = 65,5 + 9 (0,0625)
Me = 65,5 + 0,5625
Me = 66,06

=9

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas
interval pertama
Nilai ujung bawah kelas interval pertama
boleh mengambil nilai data terkecil atau
nilai data yang lebih kecil dari data
terkecil tetapi selisihnya harus kurang
dari panjang kelas yang ditentukan.
Nilai ujung bawah kelas interval
pertama: 30
5. Masukkan semua data ke dalam interval
kelas
Nilai Interval
Frekuensi
30 – 38
1
39 – 47
4
48 – 56
2
57 – 65
11
66 – 74
8
75 – 83
6
84 – 92
5
Jumlah
37
Ukuran Pemusatan data
1) Nilai rata-rata kelas
Nilai
Nilai Tengah
f
Interval
(xi)
30 – 38
1
34
39 – 47
4
43
48 – 56
2
52
57 – 65
11
61
66 – 74
8
70
75 – 83
6
79
84 – 92
5
88
Jumlah
37

f.xi
34
172
104
671
560
474
440
2455

3) Modus

Mo = 56,5 + 9 (0,75)
Mo = 56,5 + 6,75
Mo = 63,25
Tabel Distribusi Frekuensi Relatif
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interval
Nilai

f

30 – 38
1
39 – 47
4
48 – 56
2
57 – 65
11
66 – 74
8
75 – 83
6
84 – 92
5
Jumlah
37
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Mean
Median
Modus

xi

f.xi

Persentase
Ketuntasan

34
43
52
61
70
79
88

34
172
104
671
560
474
440
2455

2,7%
10,8%
5,4%
29,8%
21,6%
16,2%
13,5%
100%

91
37
66,35
66,06
63,25

Kualifikasi

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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LAMPIRAN 18
HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS II
No.

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FS
RDA
US
ATNS
ANS
AVR
ASSA
AFH
AR
ANI
AAN
AAZ
BNF
DR
DBF
DSNS
DCU
ERZ
FZP
FAS
FAAS
LM
MFNR
MRM
MALK
MNI
NAR
NAP
RAAD
R
RAC
SCI
AZP
RJDM
RNF
DRA
SQ
Nilai tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Tuntas
Siswa Tidak Tuntas

Nilai

Keterangan

57
66
40
69
89
57
77
57
86
66
71
89
89
89
54
83
86
54
57
66
94
69
74
60
91
51
91
80
66
71
57
91
89
46
66
74
80
94
40
26
11

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

70,3%
29,7%

Semarang, 4 April 2015
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1. Tentukan nilai rentang
Rentang = nilai tertinggi - nilai terendah
= 94 – 40
= 54
2. Tentukan banyak kelas digunakan
k
= 1 + (3,3) (log n)
= 1 + (3,3) (log 37)
= 1 + (3,3) (1,57)
= 1 + 5,18
= 6,18 (k = 6 atau k = 7)
3. Tentukan panjang kelas

p=

2) Median

Me = 65,5 + 9 (0,68)
Me = 65,5 + 6,12
Me = 71,62

=9

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas
interval pertama
Nilai ujung bawah kelas interval pertama
boleh mengambil nilai data terkecil atau
nilai data yang lebih kecil dari data
terkecil tetapi selisihnya harus kurang
dari panjang kelas yang ditentukan.
Nilai ujung bawah kelas interval
pertama: 39
5. Masukkan semua data ke dalam interval
kelas
Nilai Interval
Frekuensi
39 – 47
2
48 – 56
3
57 – 65
6
66 – 74
11
75 – 83
4
84 – 92
10
93 - 101
1
Jumlah
37
Ukuran Pemusatan data
1) Nilai rata-rata kelas
Nilai
Nilai Tengah
f
Interval
(xi)
39 – 47
2
43
48 – 56
3
52
57 – 65
6
61
66 – 74
11
70
75 – 83
4
79
84 – 92
10
88
93 - 101
1
97
Jumlah
37

f.xi
86
156
366
770
316
880
97
2671

3) Modus

Mo = 65,5 + 9 (0,42)
Mo = 65,5 + 3,78
Mo = 69,28
Tabel Distribusi Frekuensi Relatif
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interval
Nilai

f

39 – 47
2
48 – 56
3
57 – 65
6
66 – 74
11
75 – 83
4
84 – 92
10
93 - 101
1
Jumlah
37
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Mean
Median
Modus

xi

f.xi

Persentase
Ketuntasan

43
52
61
70
79
88
97

86
156
366
770
316
880
97
2671

5,4%
8,1%
16,2%
29,7%
10,8%
27,1%
2,7%
100%

94
40
72,19
71,62
69,28

Kualifikasi

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

294

LAMPIRAN 19
HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS III
No.

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FS
RDA
US
ATNS
ANS
AVR
ASSA
AFH
AR
ANI
AAN
AAZ
BNF
DR
DBF
DSNS
DCU
ERZ
FZP
FAS
FAAS
LM
MFNR
MRM
MALK
MNI
NAR
NAP
RAAD
R
RAC
SCI
AZP
RJDM
RNF
DRA
SQ
Nilai tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Tuntas
Siswa Tidak Tuntas

69
71
66
83
100
74
80
57
94
80
91
77
89
83
89
86
97
86
69
83
97
97
83
46
100
89
83
83
80
69
60
77
94
60
63
97
94
100
46
32
5

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas

86,5%
13,5%
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1. Tentukan nilai rentang
Rentang = nilai tertinggi - nilai terendah
= 100 - 46
= 54
2. Tentukan banyak kelas digunakan
k
= 1 + (3,3) (log n)
= 1 + (3,3) (log 37)
= 1 + (3,3) (1,57)
= 1 + 5,18
= 6,18 (k = 6 atau k = 7)
3. Tentukan panjang kelas

p=

2) Median

Me = 64,5 + 9 (0,68)
Me = 74,5 + 6,12
Me = 80,62

=9

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas
interval pertama
Nilai ujung bawah kelas interval pertama
boleh mengambil nilai data terkecil atau
nilai data yang lebih kecil dari data
terkecil tetapi selisihnya harus kurang
dari panjang kelas yang ditentukan.
Nilai ujung bawah kelas interval
pertama: 39
5. Masukkan semua data ke dalam interval
kelas
Nilai Interval
Frekuensi
39 – 47
1
48 – 56
0
57 – 65
4
66 – 74
6
75 – 83
11
84 – 92
6
93 - 101
9
Jumlah
37
Ukuran Pemusatan data
1) Nilai rata-rata kelas
Nilai
Nilai Tengah
f
Interval
(xi)
39 – 47
1
43
48 – 56
0
52
57 – 65
4
61
66 – 74
6
70
75 – 83
11
79
84 – 92
6
88
93 - 101
9
97
Jumlah
37

f.xi
43
0
244
420
869
528
873
2977

3) Modus

Mo = 74,5 + 9 (0,5)
Mo = 74,5 + 4,5
Mo = 79
Tabel Distribusi Frekuensi Relatif
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interval
Nilai

f

39 – 47
1
48 – 56
0
57 – 65
4
66 – 74
6
75 – 83
11
84 – 92
6
93 - 101
9
Jumlah
37
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Mean
Median
Modus

xi

f.xi

Persentase
Ketuntasan

43
52
61
70
79
88
97

43
0
244
420
869
528
873
2977

2,7%
0%
10,8%
16,2%
29,7%
16,2%
24,4%
100%

100
46
80,46
80,62
79

Kualifikasi

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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LAMPIRAN 20
REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nama

FS
RDA
US
ATNS
ANS
AVR
ASSA
AFH
AR
ANI
AAN
AAZ
BNF
DR
DBF
DSNS
DCU
ERZ
FZP
FAS
FAAS
LM
MFNR
MRM
MALK
MNI
NAR
NAP
RAAD
R
RAC
SCI
AZP
RJDM
RNF
DRA
SQ
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Persentase ketuntasan
klasikal

Siklus I

91
37

94
40

Siklus III
Nilai
Ket.
69
T
71
T
66
T
83
T
100
T
74
T
80
T
57
TT
94
T
80
T
91
T
77
T
89
T
83
T
89
T
86
T
97
T
86
T
69
T
83
T
97
T
97
T
83
T
46
TT
100
T
89
T
83
T
83
T
80
T
69
T
60
TT
77
T
94
T
60
TT
63
TT
97
T
94
T
100
46

51,3%

70,3%

86,5%

Nilai
63
57
63
83
86
66
86
63
69
71
83
69
83
83
46
80
63
71
69
37
77
60
49
43
91
57
86
60
74
54
43
63
86
43
57
66
63

Siklus II
Ket.
TT
TT
TT
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
T
TT
T
TT
T
T
TT
T
TT
TT
TT
T
TT
T
TT
T
TT
TT
TT
T
TT
TT
T
TT

Nilai
57
66
40
69
89
57
77
57
86
66
71
89
89
89
54
83
86
54
57
66
94
69
74
60
91
51
91
80
66
71
57
91
89
46
66
74
80

Ket.
TT
T
TT
T
T
TT
T
TT
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
TT
TT
T
T
T
T
TT
T
TT
T
T
T
T
TT
T
T
TT
T
T
T
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LAMPIRAN 21
HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS I
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LAMPIRAN 22
HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS II
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LAMPIRAN 23
HASIL EVALUASI SISWA SIKLUS III

300

LAMPIRAN 24
PEDOMAN WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR)
Selama pembelajaran IPS melalui model Discovery Learning
berbantuan media audiovisual pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang

Nama SD

: SDN Ngaliyan 01 Semarang

Nama Kolaborator

: Wiwi Hardiyanti Dwi Hestiningsih, S.Pd.

NIP

: 197106152003122003

Hari/ tanggal

: Jum’at, 10 April 2015

Pertanyaan:
1. Bagaimanakah pendapat Ibu dengan pembelajaran IPS melalui model
Discovery

Learning

berbantuan

media

audiovisual

yang

baru

saja

dilaksanakan?
Pembelajaran sudah bagus. Pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dengan
video-video pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan siswa menjadi
lebih aktif dan menemukan pengetahuannya sendiri.
2. Apakah menurut Ibu model Discovery Learning berbantuan media audiovisual
cocok diterapkan pada pembelajaran IPS?
Iya, cocok. Model pembelajarannya bagus dan inovatif. Anak-anak tidak
merasa jenuh dengan adanya kegiatan penemuan. Siswa menjadi lebih mudah
memahami materi yang banyak.
3. Apakah menurut Ibu dengan model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan
guru pada pembelajaran IPS?
Iya, guru menjadi lebih inovatif dan kreatif menyiapkan media dan
memfasilitasi siswa dalam pembelajaran seperti pembentukan kelompok dan
pembahasan yang menyeluruh .
4. Apakah menurut Ibu dengan model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa
pada pembelajaran IPS?
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Iya, ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tampak berani mengangkat
tangan untuk bertanya dan berpendapat saling menanggapi pertanyaan antar
teman. Siswa lebih aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.
5. Apakah menurut Ibu dengan model Discovery Learning berbantuan media
audiovisual yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar
siswa pada pembelajaran IPS?
Berhasil, siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran sehingga hasil
belajarnya meningkat karena proses pembelajaran siswa yang lebih mandiri.

Semarang, 10 April 2015
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FOTO-FOTO PENELITIAN
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LAMPIRAN 25

FOTO PENELITIAN SIKLUS I

Gambar 1: Guru melakukan apersepsi

Gambar 2: Guru melakukan tanya jawab

Gambar 3: Guru menyajikan media

Gambar 4: Guru mengajukan masalah

Gambar 5: Kegiatan penemuan informasi

Gambar 6: Guru membimbing diskusi
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Gambar 7: Kegiatan presentasi

Gambar 9: Guru dan siswa merefleksi
pembelajaran

Gambar 8: Penjelasan materi

Gambar 10: Guru melakukan wawancara
dengan kolaborator
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LAMPIRAN 26

FOTO PENELITIAN SIKLUS II

Gambar 1: Guru melakukan apersepsi

Gambar 2: Kegiatan tanya jawab

Gambar 3: Guru menyajikan media

Gambar 4: Guru mengajukan masalah

Gambar 5: Kegiatan penemuan informasi

Gambar 6: Guru membimbing diskusi
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Gambar 7: Kegiatan presentasi

Gambar 9: Guru dan siswa merefleksi
pembelajaran

Gambar 8: Guru memberikan reward

Gambar 10: Guru melakukan wawancara
dengan kolaborator
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LAMPIRAN 27

FOTO PENELITIAN SIKLUS III

Gambar 1: Guru melakukan apersepsi

Gambar 2: Kegiatan tanya jawab

Gambar 3: Guru menyajikan media

Gambar 4: Guru mengajukan masalah

Gambar 5: Kegiatan penemuan informasi

Gambar 6: Kegiatan diskusi kelompok
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Gambar 7: Kegiatan presentasi

Gambar 8: Guru memberikan reward

Gambar 9: Guru dan siswa merefleksi
pembelajaran

Gambar 10: Guru melakukan wawancara
dengan kolaborator
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LAMPIRAN 28
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LAMPIRAN 29
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LAMPIRAN 30

