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ABSTRAK 

 
Setyawan, Feri Adi. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Think Pair Share dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV 

SDN Ngijo 01 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. 

 
Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat kenyataan sosial yang dihadapi oleh 

siswa dalam kehidupan sehari-hari.Hasil refleksi peneliti, menemukan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

masih belum optimal, karena guru masih dominan menggunakan metode 

ceramah.Pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher center), guru belum 

memaksimalkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran.Siswa hanya menerima informasi tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi 

dan menyampaikan pendapat.Hasil belajar siswa masih rendah terbukti dengan dengan 

pencapaian nilai terendah adalah 55 dan nilai tertinggi 85, dengan rata-rata kelas 

64.Siswa yang tuntas KKM sebanyak 30% dan siswa tidak tuntas sebanyak 70%.Untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV tersebut dengan menerapkan model 

think pair share dengan media audio visual. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah model think pair sharedengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang?. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus, 

masing-masing terdiri dari satu pertemuan.Setiap siklus terdiri 4 tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Variable dalam penelitian ini meliputi, 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.Subjek penelitian adalah guru 

dan siswa kelas IV SDN Ngijo 01 KotaSemarang.Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan nontes.Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

dan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 26 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor 29 dengan kategori 

baik dan pada siklus III memperoleh skor 31 dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh skor 22,1 kategori cukup, pada siklus II memperoleh skor 

28,25 kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor 31,05 kategori sangat baik. (3) 

Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 40%, meningkat pada siklus II menjadi 55%, 

dan meningkat pada siklus III  menjadi 80%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model think pair share dengan media 

audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Saran bagi guru adalah hendaknya dalam mengajar 

menggunakan model pembelajaran dan media yang bervariasi dan sesuai materi antara 

lain dengan menerapkan model think pair share dengan media audio visual. 

 

Kata kunci :Kualitas Pembelajaran, Think Pair Share),Audio Visual 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk 

meningkatkan taraf kehidupan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berguna dalam kelangsungan 

hidupnya, yang bersumber dari nilai-nilai dan kebudayaan bangsa dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan suatu visi pendidikan yang kuat yang dapat membentuk masyarakat 

Indonesia yang berkualitas. Visi tersebut diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah  Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Mengacu pada peraturan tersebut proses pembelajaran pada setiap 

satuan pendidikan dasar harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan prakarsa, 

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

serta psikologis siswa. 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru 

mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam 
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melaksanakan tugas tersebut guru membutuhkan acuan berupa Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang 

standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Isi untuk pendidikan dasar 

dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi 

minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan 

minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Materi yang akan dikaji lebih 

lanjut adalah materi IPS SD. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

adalah salah satu bahan kajian dari standar isi mata pelajaran tersebut. Guru 

mempunyai tugas untuk menerapkan dan mengembangkan KTSP tersebut dalam 

pembelajaran mata pelajaran IPS.  

Berdasarkan Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standart Isi untuk Satuan Pendididkan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu nama mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB  sampai SMP/MTs/SMLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

social. Pada jenjang SD/MI/SDLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, akta, 

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

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

Melalui mata pelajaran  IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai. Dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan 
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setiap saat. Oleh karena itu dengan peran serta IPS dalam pembelajaran dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

tehadap kehidupan sosial masyarakat. Sehingga diharapkan mampu membetuk 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat kenyataan sosial yang 

dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhakan rasa 

kebanggaan terhadap perkembangan masyarakat sejak masa lalu dan masa kini. 

Tujuan utama pendidikan IPS adalah untuk mendidik siswa menjadi warga 

Negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian 

sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. (Taneo, 2008:8-

35) 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

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

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan 

global (KTSP, 2006:575). 
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Hasil riset PISA dan  TIMSS pada tahun 2012 memaparkan 95% siswa 

Indonesia hanya mampu menyelesaikan soal kategori menengah (intermediate), 

penelitian tersebut menempatkan Indonesia pada posisi rendah berdasarkan 

kualitas pendidikannya. Kedua riset tersebut melakukan penilaian yang salah satu 

komponennya adalah dari hasil pembelajaran sains dan sosial studies di tiap 

jenjang sekolah. Selain itu riset tersebut juga menjelaskan bahwa IPS merupakan 

salah satu mata pelajaran yang menjadi gerbang penghubung system integrated 

lerned yang mendasari pengembangan pembelajaran berbasis tematik terintegrasi. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hasil penelitian yang menyebabkan 

Indonesia ditetapkan dalam peringkat rendah dalam kualitas pendidikannya, 

karena masih terdapat permasalahan dalam pembelajaran, diantaranya 

pelaksanaan pembelajaran masih (teacher center), pembelajaran yang dilakukan 

guru kurang efektif, rendahnya  penggunaan pembelajaran inovatif,  kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran. Sehingga siswa tidak berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

Hasil refleksi peneliti, menemukan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar masih belum optimal, karena 

guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Pembelajaran masih terpusat 

pada guru (teacher center), guru belum memaksimalkan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran, sehingga siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Pada saat guru 

sedang menyampaikan materi, beberapa siswa berperilaku mengganggu, tidak 

memperhatikan dan membuat suasana tidak kondusif. Siswa hanya menerima 

informasi tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat 
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tentang materi yang diajarkan. Di dalam kelas, siswa hanya mendengarkan 

penjelasan guru kemudian mencatat  dan mengerjakan soal yang telah disiapkan 

oleh guru. Tidak ada aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa. 

Data hasil belajar siswa kelas IV SD N Ngijo 01 pada mata pelajaran IPS 

tahun ajaran 2013-2014 menunjukkan hasil, masih banyak siswa yang meperoleh 

nilai dibawah 73 atau dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 

ditetapkan. Dengan rincian, nilai terendah 55, dan nilai tertinggi 85, dengan rerata 

kelas 64 dan hanya 30% yang dapat melampaui KKM atau hanya ada 6 dari 20 

siswa yang telah mencapai KKM yaitu 73. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

beranggapan bahwa perlu diadakannya perbaikan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SD N Ngijo 01 Kota Semarang 

Setelah melakukan refleksi, peneliti berdiskusi dengan kolaborator 

membicarakan dan mencari alternatif pemecahan masalah pembelajaran IPS 

tersebut, yaitu dengan merumuskan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, yang mampu mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran serta meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran, oleh 

karena itu peneliti menggunakan model TPS (Think Pare Share) dengan media 

audio visual. Pemilihan model TPS dianggap tepat dalam meningkatkan 

pembelajaran karena model TPS dapat melatih dan memberi kesempatan siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran, memberi kesempatan siswa untuk berfikir dan 

bekerja sama, melatih mengungkapkan pendapat dan berfikir secara individu 

maupun kelompok, sedangkan pemilihan media audio visual dianggap tepat, 
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karena menurut peneliti media audio visual tepat digunakan untuk mengatasi dan 

membantu meningkatkan konsentrasi, minat serta motivasi belajar siswa. Karena 

menurut peneliti dari hasil refleksi diri, penggunaan media audio visual  bisa 

menarik perhatian siswa, sehingga perhatian siswa terfokus pada materi 

pembelajaran yang disajikan oleh guru. Gambar bergerak, video dan suara yang 

dikombinasikan secara bersamaan menimbulkan efek yang bisa menarik perhatian 

siswa untuk menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Selain itu 

penggunaan media audio visual yang melibatkan dua indera sekaligus yaitu indera 

pendengaran dan indra penglihatan juga mempunyai kelebihan tersendiri yaitu 

melatih konsentrasi siswa. Media audio visual juga bisa dikembangkan sesuai 

kebutuhan dibuat sendiri disesuaikan dengan materi dan bisa dipakai berulang 

kali. Alasan itulah yang menjadi dasar peneliti memilih media audio visual untuk 

digunakan dalam penelitian ini. Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS bagi siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota 

Semarang, agar siswa lebih aktif, kreatif terampil berdiskusi, mengemukakan 

pendapat. Selain itu penggunaan model Think Pair Share dengan media audio 

visual juga bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam berdiskusi 

dan memecahkan permasalahan secara berkelompok. 

Penggunaan model Think Pair Share bertujuan agar siswa mampu lebih 

aktif menganalisis dan mengembangkan keterampilan berfikir secara logis 

sistematis, serta dapat menghubungkan ide-ide yang terdapat pada materi tertentu, 

kesempatan saling mengenal (interpersonal),menerima dan setiap dukungan lain, 

berkomunikasi secara akurat dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif 
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(Zakaria 2007:25). Menurut Frank Lyman dalam Huda (2013: 206) keuntungan 

atau manfaat menggunakan model TPS (Think Pare Share) adalah : 1) 

Memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain; 

2) Mengoptimalkan partisipasi siswa; dan 3) memberikan kesempatan siswa untuk  

menunjukkan partisipasi merekan kepasa orang lain. Dari beberapa pendapat 

diatas dapat di simpulkan bahwa keunggulan menggunakan model Think Pare 

Share adalah dapat melatih dan menumbuhkan kemampuan sharing informasi, 

bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan paraphrasing  serta melatih siswa 

untuk bekerja sama. 

Untuk meningkatkan konsentrasi, minat dan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPS, peneliti menggunakan media audio visual. Hamdani (2011: 

249) media audio visual merupakan media yang tidak hanya melihat atau 

mengamati sesuatu, melainkan sekaligus dapat mendengar sesuatu yang 

divisualisasikan atau media yang menunjukkan unsur auditif (pendengaran) 

maupun visual (penglihatan) yang dapat dipandang maupun didengar suaranya. 

Sedangkan menurut Sukirman (2012:10), pembelajaran yang menggunakan audio 

visual adalah produksi dan penggunaan materi yang penerapannya melalui 

pandangan dan pendengaran melalui mata dan telinga serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol serupa.  

Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media audio visual merupakan 

penggunaan media yang memadukan antara media yang dapat dilihat dan dapat 

didengar secara bersamaan. Media audio visual dapat memberi gagasan dan 

dorongan kepada guru agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan 
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menggunakan media audio visual, guru dapat menyajikan pokok masalah lebih 

realistis (konkret) dan dapat memperjelas suatu masalah pokok bahasan dalam 

pembelajaran IPS. Sehingga pembelajaran IPS akan optimal jika dilengkapi 

dengan media audio visual. 

Beberapa hasil penelitian relevan yang memperkuat kegiatan yang peneliti 

lakukan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh 

Purnomo yang dimuat pada jurnal PGSD UNESA tahun 2013 dengan judul 

”Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dalam Pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini adalah: Aktivitas guru mengalami 

peningkatan selama tiga siklus,pada siklus I yaitu 75,75%, siklus II meningkat 

89,39%, dan pada siklus III menjadi 95,45%. Aktivitas siswa pada siklus I sebesar 

6,69%, pada siklus II meningkat 80,3%, dan pada siklus III meningkat menjadi 

93,93%. Hasil belajar siswa siklus I sebesar 67,56%, pada siklus II 81,08% dan 

pada siklus III meningkat menjadi 94,6%. Keterampilan berpikir kritis siswa 

mengalai peningkatan, pada siklus I yaitu 64,16%, pada siklus II 83,78% 

sedangkan pada siklus III 94,59%. Hasil angket respon siswa pada siklus I yaitu 

88,1%, pada siklus II sebesar 91,35%, dan pada siklus III meningkat menjadi 

92,16%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dapat eningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas IV SDN Jeruk I/469 Surabaya.  

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan dilakukan 

oleh Azlina dalam IJCSI International Journal of Computer Science Issues dengan 
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judul CETLs Collaborative Environment for Teaching and Learning (system): 

Supporting Collaborative Activities Among Students and Teachers Through the 

Use of Think-Pair-Share Techniques, hasil penelitian ini adalah dapat 

memciptakan suatu system pendukung pembelajaran berbasis komputer dan web 

menggunakan model pembelajaran Tink Pair Share yang memudahkan 

pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti dalam Jurnal Penelitian 

UNNES pada tahun 2013, dengan judul “Peningkatan  Kualitas Pembelajaran  IPS 

melalui Model Think Pair Share Berbantuan Video Pembelajaran pada Siswa 

Kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang”. Hasil penelitian : 

keterampilan guru pada siklus I mencapai  skor 31, pada siklus II meningkat 

menjadi  33  dan pada siklus III meningkat menjadi 36. Aktivitas siswa, pada 

siklus I menperoleh skor 18,2, pada siklus II meningkat menjadi 18,73,   dan pada 

siklus III meningkat menjadi 21,3. Hasil belajar, pada siklus I yaitu 63%, pada 

siklus II menjadi 76%, dan pada siklus III menjadi 88%. Dari data di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa melaui model Think Pair Share  berbantuan video 

pembelajaran mampu meningkatkan kulitas keterampilan guru, aktifitas siswa, 

dan hasil belajar siswa pada siswa kelas V A SDN Bojong Salaman.  

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas maka peneliti mengkaji melalui 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

melalui Model Pembelajaran Think Pair Share dengan Media Audio Visual pada 

Siswa Kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru kelas IV SD N Ngijo 01 

Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melaui model pembelajaran Think 

Pair Share dengan media audio visual? 

2. Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

pada kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang melalui model pembelajaran 

Think Pair Share dengan media audio visual ? 

3. Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SD N 

Ngijo 01 Kota Semarang melalui model pembelajaran Think Pair Share 

dengan media audio visual? 

 

1.2.2. Pemecahan Masalah  

Peneliti memilih model Think Pair Share untuk memecahkan 

permasalahan belajar yang terjadi. Penggunaan langkah-langkah model Think 

Pair Share dengan media audio visual dalam pembelajaran IPS yang disesuaikan 

dengan sintaks model Think Pair Share menurut Huda (2013: 206) dengan 

modifikasi sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut:  

a. Siswa mengamati media audiovisual yang disajikan  
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b. Siswa berfikir tentang isi media audio visual berupa video yang telah 

ditayangkan. (fase think) 

c. Siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan isi video yang telah 

ditayangkan 

d. Secara berpasangan siswa mendiskusikan isi video yang telah ditayangkan 

(fase pair) 

e. Siswa membentuk kelompok masing”kelompok terdiri dari 4 orang 

f. Siswa dibagikan “Lembar Kerja Kelompok” yang berkaitan dengan materi  

pembelajaran pada  video yang telah ditayangkan 

g. Masing-masing anggota kelompok memikirkan dan menyelesaikan 

permaslahan tersebut secara mandiri terlebih dahulu.  (fase think) 

h. Siswa secara berpasangan dalam kelompok tersebut membuat identifikasi 

masalah yang sesuai dengan permasalahan (fase pair) 

i. Kedua pasangan kemudian bertemu kembali dalam kelompoknya masing-

masing untuk menyampaikan hasil diskusinya (fase share) 

j. Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. (fase share) 

k. Siswa bersama guru melakukan analisis dengan mengkritisi dan 

menyempurnakan jawaban dari masing-masing kelompok. (fase share) 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan umum : 

Tujuan umum penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang. 

1.3.2. Tujuan khusus : 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

Think Pair Share dengan media Audio visual pada pembelajaran IPS KD 2.4 

Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya di kelas IV SD N Ngijo 01 

Kota Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.4 Mengenal 

Permasalahan Sosial di Daerahnya melalui model pembelajaran Think Pair 

Share dengan media Audio Visual. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.4 

Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya melalui model Think Pair 

Share dengan media Audio Visual. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa suatu kontribusi 

terhadap pengembangan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain 

itu, hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu :  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan referensi atau pendukung penelitian yang selanjutnya. 
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b. Menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran IPS. 

c. Dapat memberikan solusi berupa langkah-langkah untuk mengatasi 

kesulitan belajar IPS siswa melalui model Think Pair Share  dengan 

media audio visual. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang 

pembelajaran yang aktif inovatif melalui model pembelajaran Think 

Pair Share dengan media audio visual. 

b. Bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran Think Pair Share dengan media audio 

visual siswa dapat mengalami pengamalan belajar yang aktif 

menyenangkan, sehingga meningkatkan minat, ketrampilan 

menganalisis, bertanya, menalar, mencoba (eksperimen). Serta 

ketrampilan menyampaikan hasil diskusi.  

c. Bagi Sekolah/Lembaga.  

Penerapan model pembelajaran Think Pair Share dengan media audio 

visual, diharapkan memicu perhatian dari sekolah agar mengakomodir 

serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pembelajaran 

ini untuk digunakan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Slameto (dalam Hamdani, 2011:20), belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan dari hasil pengakamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Menurut H. C. Witheringon dalam education Psychology (Siregar, 

2010:4) menjelaskan pengertian belajar sebagai suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebgai suatu pola baru dari interaksi berupa 

kecakapan sikap, kebniasaan keprbadian atau suatu pengetian. Gagne Berlinger 

mendefinisikan belajar sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perikunya akibat dari pengalaman. Gagne (dalam Winataputra, dkk: 2004:2), 

belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka 

ragam competencias, skills and attitudes. 

Spears (dalam Siregar dan Nara 2010:5) pengertian hakikat belajar dalam 

perspektif yang lebih detail. Menurut Spears learning is to be observe, to read, to 

imitate, to try something them selves, to listen to follow direction. (Belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, 

mendengarkan, dan mengikuti aturan).  
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Peneliti menyimpulkan bahwa hakikat belajar adalah suatu aktivitas 

mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan yang relative konstan. Seseorang dikatakan telah belajar 

aapabila sudah nampak perubahan perilaku/perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya, 

tidak karena pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit 

atau pengaruh obat-obatan. Kecuali itu, perubahan tersebut haruslah bersifat 

relative permanen, tahan lama dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. 

2.1.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan 

atau pembaruan tingkah laku dan kecakapan. Purwanto (dalam Thobroni , 

2011:31-34), berhasil atau tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut. 

2.1.1.2.1 Faktor individual. 

2.1.1.2.1.1 Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat pertumbuhan 

organ-organ tubuh manusia. Kegiatan mengajarkan sesuatu baru dapat 

berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah memungkinkan, potensi-potensi 

jasmani, dan rohaninya telah matang. 

2.1.1.2.1.2 Faktor kecerdasan atau inteligensi 

Disamping faktor kematangan,berhasil atau tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor kecerdasan. 

2.1.1.2.1.3 Faktor latihan dan ulangan 
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Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang kecakapan 

dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan makin 

mendalam. 

2.1.1.2.1.4 Faktor motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. 

Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-

baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang 

akan dicapai dari belajar. 

2.1.1.2.1.5 Faktor pribadi 

Setiap manusia memiliki sifat kepripbadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lainnya. Sifat kepribadian tersebut turut berpengaruh dengan 

hasil belajar yang dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini 

adalah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

2.1.1.2.2 Faktor Sosial.  

2.1.1.2.2.1 Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan 

bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak-anak. 

2.1.1.2.2.2 Faktor guru dan cara mengajarnya 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimilki guru 

dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut kepada peserta 

didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 

2.1.1.2.2.3 Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar 
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Faktor guru dan cara megajarnya berkaitan erat dengan ketersediaan alat-alat 

pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan dan 

perlengkapan yang diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang 

berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 

2.1.1.2.2.4 Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Faktor lingkungan dan kesempatan sangat berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Seorang anak yang memiliki intelegensi yang baik dan bersekolah di 

sekolah yang keadaan guru dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat 

belajar dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajrnya seperti 

pengaruh lingkungan yang buruk dan tidak ada kesempatan karena sibuk 

bekerja. 

2.1.1.2.2.5 Faktor motivasi sosial 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu mendorong anak 

untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, seperti dari tetangga, sanak-

saudara, teman-teman sekolah, dan teman sepermainan. Pada umumnya, 

motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan tidak 

dengan sadar yang dapat berpengaruh pada motivasi siswa untuk belajar. 

Jadi peneliti menyimpilkan bahwa kedua faktor yaitu faktor dari dalam diri 

seserang dan faktor lingkungan, merupakan faktor yang saling mempengaruhi 

dalam proses belajar individu sehingga pada akhirnya dapat menentukan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 
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2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

Menurut Huda (2013:2) pembelajaran adalah dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Menurut aliran behavioristik 

pembelajaran adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku 

si belajar. Dalam pembelajaran perilaku tidak lepas dari prinsip bahwa perilaku 

berubah menurut konsekuensi-konsekuensi langsung (Rifa’i, 2011:205). 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Perbedaan mendasar istilah ini dengan pengajaran adalah pada 

tindak ajar.  Pada pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada 

pembelajaaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisasi 

lingkungan terjadinya pembelajaran (Suprijono 2012:13) 

Darsono (dalam Hamdani, 2011:23) pembelajaran merupakan cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Menurut Sardiman (dalam Djamarah, 

2010: 324), pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar dalam diri anak didik. 

Gagne (dalam Siregar, :2010:12) “instruction as a set of external event 

design to support the several processes of learning, which are internal”. 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa ekternal yang dirancang 

untuk mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Lebih lanjut 

Gagne mengemukakan makna pembelajaran secara lebih lengkap yaitu 

pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus 



19 
 

 
 

dirancang sedemikian urpa untuk mengaktifkan, mendukung dan 

mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. 

Menurut Miaso (dalam Siregar, 2010: 12) menyatakan bahwa 

“pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta 

pelaksanaannya terkendali”. Dari beberapa pengertian pembelajaran yang 

dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa ciri pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. merupakan upaya sadar dan disengaja 

b. pembelajaran harus membuat siswa belajar 

c. tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 

d. pelaksananya terkendali, baik isi, waktu, proses, maupun hasilnya. 

Rifa’i dan Anni (2011: 194-196) menyatakan pembelajaran sebagai 

sistem, maka dalam prosesnya akan melibatkan berbagai komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1. Tujuan 

Tujuan secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembe-lajaran adalah instuctional effect biasanya itu berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan 

pembelajaran semakin spesifik dan operasional. 

2. Subjek Belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek belajar karena 
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siswa adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek 

karena kegiatan kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan 

perilaku pada diri subjek belajar. Perubaha perilaku tersebut bersifat relatif 

permanen. 

3. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran akan memberikan contoh teks deskriptif dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran. 

4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses pembe-

lajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

penerapan strategi pembelajaran pendidik perlu memilih, model pembelajaran 

yang tepat, metode mengajar yaang sesuai dan teknik mengajar yang menunjang 

pelaksanaan metode mengajar. 

5. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

poses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai 

bagian komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi 

pembelajaran. 

6. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacam-nya. 
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Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan mem-permudah 

terjadinya proses pembelajaran. 

Peneliti berkesimpulan bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem yang 

saling berkaitan. Dalam sistem tersebut terdapat komponen-komponen seperti 

tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, evalusi dan penunjang. 

Proses mendapatkan pengetahuan dilakukan  dalam serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses interaksi 

siswa dengan pendidik dan sumber belajar secara terus menerus dari berbagai 

pengalaman, kemudian menghasil-kan perubahan perilaku yang bersifat relatif 

permanen.  

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut  Etzioni, (dalam Hamdani, 2011: 194), kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di 

dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi 

produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sikap orangnya. Di samping 

itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan yang dicapai 

oleh orang (Robbins dalam Hamdani, 2011: 194). Sedangkan menurut Robbins 

menyatakan bahwa efektivitas  merupakan suatu konsep yang lebih luas 

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang.  
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Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sistemik dan 

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

sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal 

sesuai dengan tuntutan kurikuler. Departemen Pendidikan Nasional (2004: 8-10), 

merumuskan indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek, 

antara lain: perilaku pembelajaran oleh pendidik (dosen/guru), perilaku dan 

dampak belajar peserta didik, iklim belajar, materi, media, dan sistem 

pembelajaran yang berkualitas. Masing-masing aspek tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

2.1.3.1.1. Perilaku pendidik  

Perilaku peserta didik dapat dilihat dari kinerjanya dalam membangun 

persepsi dan sikap positif siswa, menguasai disiplin ilmu, memberikan layanan 

pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa, menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik, dan mengembangkan kepribadian dan 

keprofesionalan secara mandiri. Menurut Hamalik (2013:124-127) dapat 

diidentifikasikan ada beberapa peran guru, diantaranya:1) guru sebagai pengajar; 

2) guru sebagai pembimbing; 3) guru sebagai pemimpin; 4) guru sebagai 

ilmuwan; 5) guru sebagai pribadi; 6) guru sebagai penghubung; 7) guru sebagai 

pembaharu; 8) guru sebagai pembangunan.  Menurut Satori (2008 : 1.18), guru 

dianggap sebagai suatu profesi bilamana memiliki pernyataan dasar, keterampilan 

teknik serta didukung kepribadian yang mantap. Dengan demikian guru yang 

professional harus memiliki kompetensi sebagai berikut : 
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1. Kompetensi professional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas serta 

dalam dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta 

penguasaan metodologis dalam arti memliki pengetahuan konsep teoritik, 

mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai 

metode dalam proses belajar mengajar. 

2. Kompetensi personal, artinya memiliki sikap kepribadian yang mantap, 

sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek. 

3. Kompetensi sosial, artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi 

sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesame teman guru, 

dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas. 

4. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berarti 

mengutamakan nilai kemanusiaan daripada benda material. 

2.1.3.1.2 Perilaku dan Dampak Belajar Siswa  

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya dalam 

memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, mau dan mampu 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan, menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, membangun kebiasaan berpikir, menuasai substansi dan 

dan metodologi dasar keilmuan, menguasai materi ajar, memahami karakteristik 

dan cara belajar siswa, menguasai prinsip dan rancangan yang mencerdaskan 

siswa. 
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2.1.3.1.3. Iklim pembelajaran.  

Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif, perwujudan 

nilai dan semangat ketauladanan, dan suasana sekolah latihan serta tempat 

praktek. 

2.1.3.1.4. Materi pembelajaran  

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi, materi 

pembelajaran sistematis dan konseptual, manfaat yang optimal dari perkembangan 

dan kemajuan IPTEK, materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, 

profesional, psiko-pedagogis, dan praktis. 

2.1.3.1.5. Kualitas media pembelajaran  

Kualitas media pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar, 

mampu memfasilitasi proses interaksi guru dengan siswa, dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa, dan mampu mengubah suasana belajar yang pasif 

menjadi aktif. 

2.1.3.1.6. Sistem pembelajaran  

System pembelajaran dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, 

memiliki perencanaan yang matang, ada semangat perubahan yang dicanangkan 

dalam visi dan misi yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari 

semua civitas akademik melalui berbagai aktivitas pengembangan.    

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat kualitas 

pembelajaran adalah tingkatan suatu keberhasilan yang dicapai untuk tujuan 

tertentu dengan proses memfasilitasi lingkungan bagi peserta didik, peningkatan 
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berupa keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dilakukan melalui proses 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran akan berhasil bila memberikan pengaruh kepada siswa berupa 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotor.  

Kualitas pembelajaran yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi 

menjadi tiga hal yaitu keterampilan guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa, 

serta hasil belajar, karena ketiga indikator tersebut sudah mewakili kualitas 

pembelajaran secara umum. Meningkatnya ketiga indikator tersebut sudah dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

2.1.4. Keterampilan Guru  

Keterampilan guru sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, guru yang 

terampil dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Djamarah (2010: 99), ketrampilan 

dasar mengajar guru guru adalah keterampilan yang mutlak harus dimiliki oleh 

guru, dengan mempunyai ketrampilan tersebut diharapkan guru dapat 

mengoptimalkan perannya di kelas.  

Hasibuan dan Moedjiono (2009: 58-88) menyebutkan beberapa macam 

keterampilan dasar yang harus dimiliki guru, yaitu:  
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2.1.4.1 Keterampilan memberi penguatan 

 Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali. 

Komponen keterampilan memberi penguatan: 

a) Penguatan verbal 

b) Penguatan gestural 

c) Penguatan dengan cara mendekati 

d) Penguatan dengan cara sentuhan 

e) Penguatan berupa tanda 

(Hasibuan dan Moedjiono (2009: 58-91)) 

2.1.4.2 Keterampilan bertanya 

 Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang 

yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan 

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

efektif yang mendorong kemampuan berfikir. 

Komponen keterampilan bertanya yaitu: 

a) Pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas 

b) Pemberian acuan 

c) Pemusatan  

d) Pemindahan giliran 

e) Penyebaran 

f) Pemberian waktu berpikir 



27 
 

 
 

g) Pemberian tuntunan 

(Anitah, 2012:7.5-7.7) 

2.1.4.3 Keterampilan menggunakan variasi 

   Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks 

proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga 

dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, 

serta berperan serta secara aktif. 

Komponen keterampilan menggunakan variasi: 

a) Variasi dalam gaya mengajar: 

(1) Variasi suara guru 

(2) Variasi mimik dan gestural 

(3) Perubahan posisi 

(4) Kesenyapan  

(5) Pemusatan perhatian 

(6) Kontak pandang 

b) Penggunaan media dan bahan pelajaran  

c) Vareasi pola interaksi   

(Djamarah, 2010: 124-125). 

2.1.4.4 Keterampilan menjelaskan 

 Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan bukan indoktrinasi. 

Komponen keterampilan menjelaskan:  
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a) Merencanakan 

(1)Isi pesan (materi) 

(2)Penerima pesan (siswa) 

b) Menyajikan suatu penjelasan 

(1)Kejelasan 

(2)Penggunaan contoh dan ilustrasi 

(3)Pemberian tekanan 

(4)Penggunaan balikan 

(Anitah, 2012:7.53-7.55). 

2.1.4.5 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

2.1.4.5.1.Membuka pelajaran   

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran yaitu: 

a) Menarik perhatian siswa  

b) Menimbulkan motivasi 

c) Memberikan acuan melalui berbagai usaha 

d) Membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

 



29 
 

 
 

2.1.4.5.2 Menutup pelajaran  

Menutup pelajaran merupakan kegiatan guru harus melakukan penutupan 

pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok materi. 

Komponen menutup pelajaran: 

a) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b) Melakukan evaluasi 

(Djamarah, 2010: 138-139). 

Anitah (2009: 8.9) agar kegiatan menutup pelajaran dapat berlangsung 

secara efektif, guru diharapkan dapat menguasai cara menutup pelajaran 

sebagai berikut:  

a) meninjau kembali 

b) menilai 

c) memberi tindak lanjut. 

2.1.4.6 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

   Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

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

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

dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih 

kecil. (Djamarah, 2010: 164). 

Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan: 

a) Memusatka perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

b) Memperjelas masalah maupun pendapat 
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c) Menganalisis pendapat siswa 

d) Meningkatkan usulan siswa 

e) Memberikan kesempatan berpartisipasi 

f) Menutup diskusi 

2.1.4.7 Keterampilan mengelola kelas 

 Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan 

cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. 

Komponen keterampilan mengelola kelas: 

(1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal meliputi: 

a) Menunjukkan sikap tanggap 

b) Membagi perhatian 

c) Memusatkan perhatian kelompok 

d) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas 

e) Menegur  

(2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalikan kondisi belajar yang 

optimal meliputi: 

a) Memodifikasi perilaku 

b) Melakukan pendekatan pemecahan masalah kelompok 

c) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah 

(Anitah, 2012:8.46). 
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2.1.4.8 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal 

dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah. 

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil: 

a) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan topic diskusi 

b) Memperjelas masalah maupun pendapat 

c) Menganalisis pendapat siswa  

d) Meningkatkan urunan siswa 

e) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

f) Menutup diskusi (Djamarah, 2010: 164). 

 Kedelapan keterampilan mengajar di atas harus dimiliki  oleh seorang guru 

sebab guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran yaitu 

mendidik, membimbing, serta melatih jasmani dan rohani siswa. Oleh karena itu, 

seorang guru harus cermat dan tepat dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran.  

Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini berdasarkan pada 

komponen keterampilan guru yang telah disesuaikan dengan langkah-langkah 

model Think Pair Share dengan media audio visual meliputi:   

1 Guru mengkondisikan siswa untuk fokus menerima pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) dengan deskriptor sebagai berikut:  a) 

menarik perhatian siswa , b) memotivasi siswa, c), memberikan acuan tentang 
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pembelajaran yang akan dilakukan d) mengaitkan antara materi pembelajaran 

sebelumnya dengan materi yang akan dibahas  

2 Guru menjelaskan tentang materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan), 

dengan deskriptor sebagai berikut: a) penjelasan materi jelas dan mudah 

mudah dipahami, b) penyampaian materi dilakukan secara sistematis, c) 

menggunakan contoh atau ilustrasi dalam menjelaskan  materi, d) ada umpan 

balik dalam menjelaskan materi 

3 Guru menayangkan media audio visual berupa video (keterampilan 

mengadakan variasi), dengan deskriptor sebagai berikut, a) media yang 

ditayangkan sesuai dengan materi, b) media dapat dilihat dengan jelas, c) 

variasi mimik dalam penayangan media, d) variasi suara guru ketika 

menayangkan media. 

4 Guru membimbing tanya jawab berkaitan dengan isi video yang ditayangkan 

(keterampilan bertanya), dengan deskriptor sebagai berikut : a) suara guru 

dalam pembelajaran cukup jelas dan keras, b) posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat), c) adanya variasi kegiatan dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu), d) memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir 

menentukan jawaban 

5 Guru membentuk kelompok. (keterampilan mengelola kelas), dengan 

deskriptor sebagai berikut, a) guru menunjukkan sikap tanggap dalam 

membagi kelompok, b) menjelaskan aturan kerja kelompok, c) memberikan 

lembar kerja kelompok, d) melakukan pendekatan pemecahan masalah 

kelompok 
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6 Guru memberikan permasalahan  dalam bentuk LKK yang berkaitan dengan 

materi. (Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil), dengan deskriptor 

sebagai berikut: a) memusatkan perhatian siwa pada topik diskusi, b) 

memperjelas masalah / pendapat yang muncul, c) Lembar kerja menggunakan 

bahasa yang dapat dimengerti siswa, d) masalah dapat ditemukan di 

lingkungan anak 

7 Guru membimbing siswa dalam kelompok(keterampilan pembelajaran 

perseorangan/ mengajar kelompok kecil dan perorangan), dengan deskriptor 

sebagai berikut: a) membimbing siswa dalam mengidentifikasi masalah yang 

diberikan, b) membimbing siswa dalam merencanakan pemecahan masalah, c) 

membimbing siswa menerapkan pemecahan masalah,  d) menindaklanjuti hasil 

diskusi 

8 Guru membimbing siswa menjelaskan konsepnya dengan kalimatnya sendiri. 

(keterampilan memberikan penguatan), dengan deskriptor sebagai berikut: a) 

penguatan diberikan dalam bentuk verbal (lisan), b) penguatan disampaikan 

dnegan bahasa yang padat, singkat dan jelas, c) penguatan diberikan dalam 

bentuk non-verbal (gerakan, pendekatan, simbol/benda), d) penguatan 

diberikan pada semua siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran 

9 Guru menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran, dengan deskriptor 

sebagai berikut: a) menarik kesimpulan, b) melaksanakan refleksi, c) 

memberikan evaluasi, d) menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
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2.1.5. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti 

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

terpenting dalam belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara 

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan 

sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas disini dipahami 

sebagai serangkaian kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi 

individu seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa 

(psikomotorik) (Djamarah, 2008:2). 

Mulyono (2001:26), aktivitas artinya kegiatan/keaktifan. Dapat dikatakan 

bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik 

fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas.  

Aktivitas setiap siswa dalam kegiatan pembelajaran bermacam-macam. 

Setiap aktivitas tersebut memerlukan perlakuan yang berbeda-beda sehingga guru 

harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dapat optimal. Karakteristik aktivitas siswa menurut 

Sardiman (2011: 120) yaitu 1) karakteristik yang berkenaan dengan kemam-puan 

awal seperti: kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek psikomotor dan lain-lain; 2) karakteristik yang 

berhubungan dengan latar belakang dan status sosial; 3) karakteristik yang 

berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat 

dan lain-lain. 
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Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti 

yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya dalam (Depdiknas, 2005 : 31) 

belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil 

belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 Sadirman (2011:200), aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling terkait. 

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

berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri. Berpikir 

pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada taraf berbuat. 

Sejalan dengan itu menurut Chaplin, aktivitas adalah segala kegia-tan yang 

dilaksanakan organisme secara mental ataupun fisik.Aktivitas siswa tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah 

tradisional. 

Djamarah (2008:38-45), aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; 

memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis; membaca; membuat 

ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun 

kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau praktek. Dierich (dalam Sardiman, 

2011:101) mengklasifikasikan aktivitas belajar dalam delapan kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan Visual (visual activities) 
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Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan Lisan (oral activities) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan Mendengarkan (listening activities) 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan Menulis (writing activities) 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan Menggambar (drawing activities) 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan Metrik (motor activities) 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan Mental (mental activities) 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan Emosional (emosional activities). 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa 

menentukan pola aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran baik secara fisik maupun psikis. 

Kegiatan tersebut  mengarah pada proses pembelajaran yang meliputi bertanya, 

berpendapat, mengerjakan tugas tugas yang relevan, menjawab pertanyaan guru 

atau siswa dan bisa dengan bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. Aktivitas yang dilakukan siswa bertujuan untuk 

menambah keterampilan dan pengetahuan.  

Aktivitas siswa yang dilaksanakan dalam penerapan model TPS (Think 

Pair Share) dengan media audio visual dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, 

motor activities, motor activities mental activities, dan emosional activities. 

Adapun Indikator aktivitas siswa yang akan diteli dalam penelitian ini 

berdasarkan pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) yang disesuaikan 

dengan penerapan model TPS (Think Pair Share) dengan media audio visual 

adalah sebagai berikut: 

1 Mendengarkan penjelasan guru (listening activities, emosinal activities) 

dengan descriptor meliputi: a) mendengarkan penjelasan dari awal sampai 

akhir, b) memdengarkan dengan tenang, c) perhatian siswa terfokus pada 

guru, d) memcatat hal penting berkaitan dengan penjelasan guru. 

2 Mengamati media audio visual berupa video dan slide powerpoint (visual 

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

activities) dengan descriptor  meliputi : a) Siswa mengamati video dan slide 
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powerpoint dengan seksama, b) Siswa mengajukan pertanyaan tentang video 

yang ditayangkan, siswa mecatat isi video yang ditayangkan, d) siswa 

memperhatikan tayangan video dan slide powerpoint dengan focus dari awal 

sampai akhir penayangan. 

3 Aktif bertanya dalam pembelajaran (oral activities, motor activities) dengan 

descriptor sebagai berikut: a) siswa berani mengajukan pertanyaan, b) 

pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi yang sedang dibahas, c) 

bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami, d) pertanyaan yang 

diajukan menarik perhatian siswa yang lain. 

4 Kemampuan siswa bekerja dalam kelompok membahas suatu masalah yang 

berupa LKK sesuai dengan pengetahuan awal mereka. (oral activities, visual 

activieties, listening activites, writing activities, mental activities, emotional 

activities), dengan diskriptor meliputi : a) bersedia berkelompok , b)mengikuti 

diskusi dengan semangat, c) menyampaikan pendapat saat bekerja dalam 

kelompok , d) mencatat hasil kerja kelompok 

5 Keberanian siswa menampilkan hasil kerja kelompok (motor activities, mental 

activities, oral activities) , dengan descriptor sebagai berikut : a) menyajikan 

hasil kerja kelompok dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, b) 

percaya diri dalam menyajikan hasil kerja kelompok, c) lancar dalam 

menyajikan hasil kerja kelompok , d) siswa menunjukkan sikap berani dan 

tegas saat menyampaikan hasil kerja kelompok. 

6 Kemampuan siswa menanggapi hasil kerja kelompok lain (visual activities, 

oral activities, listening activities, motor activities, emosional activities), 
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dengan descriptor meliputi: a) siswa menggubakan bahsa yang jelas dan 

mudah dipahami, b) siswa menanggapi hasil kerja kelompok sesuai dengan 

permasalahan yang sedang dibahas, c) Suara siswa jelas terdengar ke seluruh 

ruang kelas, d) Menunjukkan sikap berani dan tegas saat menanggapi hasil 

kerja kelompok lain 

7 Kemampuan siswa melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah (oral activities, mental activities, emotional activities) dengan 

diskriptor sebagai berikut : a)siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan 

analisis dan evaluasi, b) analisis dan evaluasi sesuai dengan masalah yang 

diberikan, c) melakukan analisis dan evaluasi dengan baik dan benar, d) 

bertanggung jawab terhadap analisis dan evaluasi yang diutarakan. 

8 Mengerjakan evaluasi (writing activities, mental activitis, emosional 

activities) dengan descriptor meliputi : a) siswa mengerjakan evaluasi secara 

mandiri, b) siswa mengerjakan evaluasi dengan tertib, c) siswa mengerjakan 

evaluasi dengan bersungguh-sungguh, d) siswa mengerjakan evaluasi tepat 

waktu 

9 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

Think Pair Share dengan media audio visual (visual activities, oral activities, 

mental activities, listening activities) dengan descriptor sebagai berikut : a) 

siswa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, b) siswa berani 

mengemukakan gagasan/ pendapat, c) siswa berani bertanya jika kurang 

memahami penjelasan, d) siswa melakukan semua instruksi dari guru. 
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2.1.6. Hasil Belajar 

Rusman (2013:123), hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang 

diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, belajar 

tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran melainkan juga kebiasaan, 

persepsi, kesenangan, minat, penyesuaian sosial, macam-macam kleterampilan, 

cita-cita, keinginan dan harapan. Susanto (2013:5) , hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

psikomotor sebagai hasil dari suatu kegiatan belajar. 

Penilaian hasil belajar merupakan segala macam prosedur yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi mengenai unjuk kerja (performance) siswa atau 

seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembejaran  yang telah 

ditetapkan. Popham (dalam Siregar 2013: 145) tujuan dan fungsi penilain hasil 

belajar adalah sebagai berikut. 

a. Diagnostik: menentukan letak kesulitan siswa dalam belajar, bisa terjadi 

pada keseluruhan bidang yang dipelajari oleh siswa atau pada bidang-

bidang tertentu saja. 

b. Seleksi: menentukan siswa mana yang diterima disekolah tersebut dan 

siswa mana yang tidak dapat diterima. Seleksi dilakukan untuk menjaring 

siswa yang memenuhi syarat. 

c. Kenaikan Kelas:  menentukan naik atau lulusnya seseorang setelah 

melakukan suatu pembelajaran tertentu. 

d. Penempatan: menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan/potensi 

mereka. Instrument yang digunakan, antara lain test, pre-test, dan teknik-

teknik observasi. 

Menurut Hamdani (2011:303) dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, 

guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:  

a. Valid, penilaian hasil belajar harus mengukur ketercapaiankompetensi 

yang ditetapkan dalam standart isi (standart kompetensi dan kompetensi 

dasar) dan standart kompetensi kelulusan. 
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b. Objektif, penilaian hasil belajar siswa hendaknnya tidak dipengaruhi oleh 

subjektifitas penilaian, perbedaan latar belakang agama, social ekonomi, 

budaya, bahasa, gender, dan hubungan internasional. 

c. Transparan, penilaian hasil belajar harus dapat diketahui semua pihak 

yang berkepentingan. 

d. Adil, penilaian hasil belajar harusnya tidak menguntungkan aau 

merugikan siswa. 

e. Terpadu, penilain hasil belajar merupakan satu kesatuan dan merupakan 

salah satu komponenyang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

f. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian  hasil belajar mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakaqn berbagai teknik 

penilaian yang sesuai, untuk memangtau perkembangan siswa. 

g. Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, 

mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditinjak lanjuti oleh semua pihak.  

h. Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan secara  berencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

i. Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggung jawabkan, baik 

dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

j. Beracuan kriteria, penilain hasil belajar didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. 

Sardiman (2011:23) hasil belajar meliputi tiga ranah yaitu: kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Masing-masing ranah atau domain ini dirinci lagi 

menjadi beberapa jangkauan kemampuan (lefel of competence). Rincian ini dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

2.1.6.1 Kognitif Domain 

Sardiman (2011:26), kognitif domain atau ranah kognitif hasil belajar 

kognitif ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. 

Ranah kognitif merupakan suatu indikator hasil belajar yang 

mengembangkan kemampuan berfikir dalam mengkronstruksi pengetahuan. Pada 
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ranah ini pengetahuan menjadi hal yang mendasari kecerdasan seseorang. Pada 

domain ini ada beberapa tingkatan pengetahuan. 

Bloom (dalam Rifa’i, 2010: 86-91) bahwa tiga taksonomi yang disebut 

sebagai ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif 

(affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 

1. Ranah kognitif menekankan pada aspek intelektual. 

Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi mencakup: mengingat 

(C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi 

(C5), dan berkreasi (C6). Keterangan: 

a. Mengingat: mengenal dan mengingat pengetahuan yang relevan dari 

ingatan jangka panjang. 

b. Memahami: membangun makna dari pesan lisan, tulisan, dan gambar 

melalui interpretasi, pemberian contoh, inferensi, mengelompokkan, 

meringkas, membandingkan, merangkum, dan menjelaskan. 

c. Menerapkan: menggunakan prosedur melalui eksekusi atau implementasi. 

d. Menganalisis: membagi materi dalam beberapa bagian, menentukan 

hubungan antara bagian atau secara keseluruhan dengan melakukan 

penurunan, pengelolaan, dan pengenalan atribut. 

e. Mengevaluasi: membuat keputusan berdasarkan kriteria dan strandar 

melalui pengecek dan kritik. 

f. Berkreasi: mengembangkan ide, produk, produk, atau metode baru dengan 

cara menggabungkan unsur-unsur untuk membentuk fungsi secara 
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keseleruhan dan menata kembali unsur-unsur menjadi pola struktur baru 

melalui perencanaan, pengembangan, dan produksi. 

Dalam penelitaian ini, peneliti akan menilai hasil belajar ranah kognitif 

menggunakan tingkatan-tingkatan sesuai dengan penjelasan diatas, dengan rincian 

indikator sebagai berikut 

Siklus I 

1 Mengidentifikasi permasalaha pribadi (C1). 

2 Membedakan masalah pribadi dan masalah sosial (C2) 

3 Menemukan pemecahan masalah tentang masalah pribadi (C5) 

Siklus II 

1 Mencontohkan berbagai macam masalah-masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal (C3) 

2 Mengidentifikasikan penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkungan 

tempat tinggal(C1) 

3 Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal (C4) 

Siklus III 

1 Mengidentifikasikan penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkungan 

perkotaan  (C1) 

2 Memasang gambar-gambar yang sesuai dengan masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan di papan tulis (C1) 

3 Menentukan pemecahan maslah untuk mengatasi masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan (C5) 
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2.1.6.2 Affective Domain 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai, transfer of values. Oleh karena itu, guru tidak 

sekadar “pengajar”, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memimndahkan 

nilai-nilai itu kepada anak didiknya (Sardiman, 2011:28).  

Menurut Fitri (2012: 39-44) menjelaskan bahwa penilain afektif dapat 

diukur melalui penilain karakter. Ada 18 nilai karakter yang harus dikembangkan 

di sekolah dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter, 18 nilai karakter 

tersebut, adalah sebagai berikut : (1) religious; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; 

(5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) rasa iingin tahu; (10) 

semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) 

bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) peduli 

lingkungan; (17) peduli sosial; (18) tanggung jawab. 

Sardiman (2011:23-24) menyebutkan kategori ranah afektif meliputi:  

1. Penerimaan (Receiving/Attending)  Penerimaan atau Receiving adalah 

kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang 

datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

2. Tanggapan (Responding) Tanggapan atau Responding mengandung arti 

“adanya partisipasi aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif 

dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya salah satu cara. 

Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving.   

3. Penghargaan (Valuing) Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai 

atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek.   

4. Pengorganisasian (Organization) Mengatur atau mengorganisasikan artinya 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, 

yang membawa pada perbaikan umum.  

5. Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value 

Complex) Ini lebih mengacu kepada karakter dan daya hidup sesorang. 
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Peneliti menilai ranah afektif menggunakan tingkatan-tingkatan sesuai 

dengan karakterisasi berdasarkan nilai-nilai (Characterization by a Value or 

Value Complex) yang diperjelas kategori penilaian karakter yang dikemukakan 

oleh Fitri (2012: 39-44) dan disesuaikan melalui penerapan model Think Pair 

Share dengan media audio visual pada KD 2.4 mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. Penilaian ranah afektif ini dilakukan pada tiap siklus mulai dari siklus 

I sampai dengan siklus III dengan rincian indikator sebagai berikut: 

1 Tanggung jawab, dengan diskriptor: mengerjakan tugas di sekolah dengan 

baik, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, 

mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, mematuhi peraturan 

sekolah yang berlaku 

2 Kerja keras, dengan diskriptor sebagai berikut: memdorong anggota 

kjelompok dalam berdiskusi, menghargai pendapat siswa lain, berkompetensi 

secara fair, memberikan penghargaan pada teman yang berprestasi. 

3 Disiplin, dengan deskriptor sebagai berikut: hadir tepat waktu, bersedia 

menerima hukuman (punishmen) jika melalukan kesalahan, bersedia 

menerima hadiah (reward) jika berprestasi, menjalankan tata tertib sekolah. 

2.1.6.3 Psychomotor Domain 

Keterampilan dapat bersifat jasmani maupun rohani. Keterampilan 

jasmani adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga 

akan menitikberatkan pada keterampilan gerak/penampilan dari anggota tubuh 

seseorang yang sedang belajar. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat 
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dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-

persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk 

menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep (Sardiman, 2011:27). 

Kategori ranah psikomotorik meliputi: a) Initiatory level (tingkat inisiasi), b) Pre-

routine level (tingkat pra-rutin), c) Rountinized level (tingkat rutin). 

Simpson (dalam Tobroni, 2009:39), klasifikasi ranah psikomotorik 

adalah:  

1. Persepsi (Perception) Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam 

membantu gerakan. Persepsi ini mencakup kemampuan untuk mengadakan 

diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan 

pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. 

Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu reaksi yang menunjukkan 

kesadaran akan hadirnya ransangan (stimulasi) dan perbedaan antara seluruh 

rangsangan yang ada.  

2. Kesiapan (Set) Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan 

gerakan. Kesiapan mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam 

keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangakaian gerakan. Kemampuan 

ini dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan rohani.  

3. Guided Response (Respon Terpimpin)  Tahap awal dalam mempelajari 

keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-

coba.  

4. Mekanisme (Mechanism) Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari 

sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Ini mencakup kemampuan 
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untuk melakukan suatu rangakaian gerakan dengan lancer karena sudah dilatih 

secukupnya tanpa memperhatikan contoh yang diberikan.  

5. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) Gerakan motoris 

yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang 

kompleks. Gerakan kompleks mencakup kemampuan untuk melaksanakan 

suatu ketrampilan, yang terdiri atas beberapa komponen, dengan lancar, tepat 

dan efisien. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu rangkaian 

perbuatan yang berurutan dan menggabungkan beberapa subketrampilan 

menjadi suatu keseluruhan gerak-gerik yang teratur.  

6. Penyesuaian (Adaptation) Keterampilan yang sudah berkembang sehingga 

dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Adaptasi ini mencakup kemampuan 

untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan poila gerak-gerik dengan 

kondisi setempat atau dengan menunjukkan taraf ketrampilan yang telah 

mencapai kemahiran.  

7. Penciptaan (Origination) Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan 

dengan situasi atau permasalahan tertentu. Penciptaan atau kreativitas adalah 

mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik yang baru, 

seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. 

Poerwanti (2008: 6.9), klasifikasi ranah psikomotor dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Peniruan (Imitation) adalah mengamati perilaku dan pola setelah orang lain. 

Kinerja mungkin kualitas rendah.  
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2. Penggunaan (Manipulation) adalah mampu melakukan tindakan tertentu 

dengan mengikuti instruksi dan berlatih.  

3. Ketepatan (Precision) adalah mengulangi pengalaman serupa agar menuju 

perubahan yang ke arah yang lebih baik.  

4. Perangkaian (Articulation) adalah koordinasi serangkaian tindakan, mencapai 

keselarasan dan konsistensi internal.  

5. Naturalisasi (Naturalitation): Setelah kinerja tingkat tinggi menjadi alami, 

tanpa perlu berpikir banyak tentang hal itu. 

Menurut Sugiharto dalam Pedoman Penilain Kurikulum 

KEMENDIKBUD tahun 2013, penilain ranah psikomor bisa dilakukan melalui 

penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan 

dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik 

melakukan tugas tertentu 

Pengukuran hasil belajar ranah psikomotor dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan penilain unjuk kerja (Sugiharto; 2013) berdasarkan 

penjelasan klasifikasi ranah psikomotor di atas yang disesuaikan dengan 

penerapan model Think pair Share dengan media audio visual pada KD 2.4 

mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Berikut adalah indikator yang akan 

dinilai pada penilaian ranah psikomotor : 

1.  Kemampuan siswa dalam menjalankan instruksi guru (membentuk 

kelompok) (adaptasion), indikatornya adalah sebagai berikut: siswa 

berpindah tempat dengan tenang (Penggunaan/Manipulation), tetap berada 
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dalam kelompok yang telah ditentukan, siswa dapat mengatur tempat duduk 

dalam kelompok dengan rapi (perangkaian/articulation) 

2.  Ketepatan dalam menempelkan (memposisikan) gambar tentang 

permasalahan pribadi, permasalahan dilingkungan sekitar dan permasalahan 

di perkotaan pada papan tulis (Complex Overt Response), indikatornya adalah 

sebagai berikut: memposisikan gambar sesuai petunjuk, ketepatan (Precision)  

dalam memposisikan gambar dan memberi penjelasan, kerapian dalam 

memposisikan gambar. 

3.  Kemampuan dalam menyampaikan (menjelaskan) hasil kerja kelompok 

(Mechanism), indikatornya adalah sebagai berikut: menyampaikan hasil kerja 

kelompok dengan gerak tubuh (gesture) yang baik (santun), menjelaskan 

dengan suara yang dapat didengar dengan jelas, menjelaskan hasil kerja 

kelompok dengan lancar tidak gugup. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengolaha data yang berupa nilai 

dari hasil belajar siswa berupa evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir siklus, 

evaluasi ini akan menujukkan dan menentukan kriteria kelulusan siswa pada 

pembelajaran IPS. Jika dalam evaluasi siswa memperoleh hasil yang optimal yaitu 

diatas KKM yang telah ditentukan pihak sekolah yaitu 73, maka kualitas 

pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek hasil belajar siswa akan tercapai. 

Sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotorik akan diamati pada serangkaian 

aktifitas siswa dalam pembelajaran. 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan pengolahan data yang 

berupa nilai dari evaluasi/tes yang diberikan kepada siswa setiap akhir siklus, 
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sehingga evaluasi tersebut yang akan menentukan tingkat ketuntasan belajar siswa 

pada pembelajaran IPS. Apabila dalam tes yang diberikan, siswa memperoleh 

hasil belajar yang optimal dan diatas KKM yang sudah ditentukan sekolah yaitu 

64, maka  kualitas pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek hasil belajar siswa 

akan tercapai. Sedangkan pada ranah afektif dan psikomotorik dapat dilihat pada 

serangkaian aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

2.1.7. Hakikat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.7.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

National Council for Social Studies (NCSS) mendefinisikan IPS sebagai 

berikut “Social studies are the integrated study of the social sciences and 

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

studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archaeology, economics, geography, histori, law, philosophy, 

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

content from the humanities, mathematics, and the natural sciences”. Artinya 

adalah Pendidikan IPS adalah studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang 

diintegrasikan untuk tujuan membentuk kompetensi kewarganegaraan. IPS 

disekolah menjadi suatu studi secara sistematik dalam berbagai disiplin ilmu 

seperti anthropologi, arkheologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, 

politik, psikologi, agama, dan sosiologi, sebagaimana yang ada dalam ilmu-ilmu 

humaniora, bahkan termasuk matematika, dan ilmu-ilmu alam dapat menjadi 

aspek dalam IPS (Susanto, 2013: 143). 
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Taneo (2010: 1.14) berpendapat bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu-

ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik 

untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Soemantri (dalam 

Susanto, 2013: 160) IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang 

humaniora, pendidikan dan agama. 

Peneliti menyimpulkan bahwa hakikat IPS adalah  fusi dari disiplin ilmu-

ilmu sosial. Pengertian fusi di sini berarti bahwa IPS merupakan suatu bidang 

studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. 

Artinya, bahwa bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, 

ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut diajarkan 

secara terpadu. Dalam kepustakaan kurikulum pendekatan terpadu tersebut 

dinamakan pendekatan  “broadfield”. Dengan pendekatan tersebut batas disiplin 

ilmu menjadi lebur, artinya terjadi sintesis antara beberapa disiplin ilmu. Dengan 

demikian sebenarnya IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial, dengan pengertian 

bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep dan 

prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial dengan bidang 

keilmuannya dipergunakan untuk melakukan pendekatan, analisis, dan menyusun 

alternatif pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan pada pengajaran IPS. 

2.1.7.2. Pengertian IPS di SD 

Gunawan, (2013, 51) IPS suatu program pendidikan yang merupakan 

suatu keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam 
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lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil dari 

berbagai ilmu-ilmu sosial: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, 

politik, dan psikologi sosial.  

Welton (dalam Gunawan, 2013:50) pendidikan IPS SD disajkan dalam 

bentuk synthetic science, karena basis dari disiplin ini terletak pada fenomena 

yang telah diobservasi di dunia nyata. Konsep, generalisasi, dan temuan-temuan 

dari synthetic science ditentukan setelah terjadi atau diobservasi, dan tidak 

sebelumnya, walaupun diungkapkan secara filosofis. Para peneliti menggunakan 

logika, analisis, dan ketrampilan lainnya untuk melakukan inkuiri terhadap 

fenomena secara sistematik, agar diterima dan prosedur In kuiri harus dilakukan 

secara public.   

Peneliti berkesimpulan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari 

dan menelaah serta menganalisis gejala dan masalah sosial yang meliputi: sosial, 

ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan politik. IPS terdiri dari 

berbagai himpunan pengetahuan tentang kehidupan sosial dan dari realita-realita 

kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. IPS mengarahkan peserta didik untuk 

dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. 

2.1.7.3.  Tujuan IPS di SD 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa mata 

pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: 1) Mengenal 



53 
 

 
 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 

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

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

Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan kemanusiaan; 4) 

Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global (KTSP, 

2006:575). 

Hamalik, (dalam Hidayati, 2008:24-25) tujuan pendidikan IPS 

berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu: 

a) Pengetahuan dan pemahaman 

Salah satu fungsi pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa 

fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. 

b)   Sikap belajar 

 Ilmu Pengetahuan Sosial juga bertujuan untuk mengembangkan sikap 

belajar yang baik. Artinya dengan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial anak 

memiliki kemampuan menyelidiki (inkuiri) untuk menemukan ide-ide, 

konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk 

masa yang akan dating. 

c)   Nilai-nilai sosial dan sikap 

 Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia 

sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-nilai social 

merupakan unsure penting di dalam pengajaran Ilmu Pengeahuan Sosial. 

Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka 

akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Factor keluarga, masyarakat, 

dan pribadi/tingkah laku guru sendiri besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. 

d)  Keterampilan dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya 

mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data 

masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, 

mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, merumskan 

kesimpulan. 
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Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan IPS di SD adalah 

memberi berbagai manfaat dan pengalaman dalam pengetahuan yaitu meliputi 

pengetahuan, pendidikan lingkungan bermasyarakat, membentuk karakter anak, 

melatih kepekaan sosial, serta melatih berbagai keterampilan untuk menunjang 

dan mempersiapkan bekal di masa depan anak. 

2.1.7.4. Karakteristik IPS di SD 

Sadeli dalam (Hidayati 2008:26), bidang studi IPS merupakan gabungan 

ilmu-ilmu sosial yang terintegerasi dan terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan 

atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak dipisah-

pisahkan dalam kotak disiplin ilmu, karena IPS terdiri dari disiplin-disiplin ilmu 

sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai cirri-ciri khusus atau 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya.Berbagai 

karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. 

2.1.7.4.1 Materi IPS 

Tjokrodikaryo, (dalam Hidayati 2008:26), mempelajari IPS pada 

hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan 

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

masyarakat. 

Ada 5 macam sumber materi IPS, yaitu: 

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

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas Negara 

dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 
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2. Kegiatan manusia misalnya; mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, dan transportasi. 

3. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek gegrafi dan 

antropologi yang terdapa sejak lingkungananak yang terdekat sampai yang 

terjauh. 

4. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia sejarah yang 

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

tokoh dan kejadia-kejadian besar. 

5. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagi segu, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber 

materi IPS sekaligus juga mnejadi laboratoriumnya. Pengetahuan knsep, teori-

teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokan dan dicobakan 

sekaligus diterapkan dalm kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

2.1.7.4.2 Strategi Pengajaran IPS  

Mukminan (dalam Hidayati 2008:27), strategi penyampaian pngajaran 

IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi yang 

disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, 

region, Negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut “The Wedining 

Horizon or Expanding Environment Curriculum”. 

Peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik IPS adalah mempelajari 

tentang berbagai hal meliputi masalah-masalah sosial dan lingkungan sekitar yaitu 

sosial, ekonomi, budaya, masyarakat, sejarah, geografi, dll. Semua sub materi IPS 
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tersebut diajarkan di SD secara terpadu/terintegrasi dalam pembelajaran dengan 

tujuan tidak terpisah-pisah guna memudahkan pemahaman peserta didik di SD.  

2.1.7.5. Cakupan Materi IPS di SD 

Mulyono (dalam Taneo, 2008:1-8), batasan IPS adalah merupakan suatu 

pendekatan interdsipliner (Inter-disciplinary Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu 

Sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti 

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu 

politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (1996:4) 

bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, 

antropologi, politik. IPS di SD berinduk kepada Ilmu-ilmu Sosial, dengan 

pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS di SD adalah 

teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu 

Sosial dipergunakan untuk melakukan pendekatan, analisis, dan menyusun 

alternatif pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan pada pengajaran IPS.  

Peneliti menyimpulkan bahwa cakupan materi IPS di SD meliputi ruang 

lingkup ilmu-ilmu sosial yang terintegerasi secara terpadu tanpa dipisah-pisah 

guna memudahkan pemahaman materi peserta didik di SD. Ilmu-ilmu sosial 

tersebut tidak semua dimasukkan dalam kurikulum IPS di SD tetapi hanya 

sebagian yaitu meliputi; sejarah geografi, ekonomi. 

2.1.8. Model Pembelajaran Think Pair Share  

2.1.8.1. Pengertian Model Think Pair Share  
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Model TPS atau berfikir, berpasangan, berbagi merupakan model 

struktural dalam pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Frang Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland dari penelitian belajar kooperatif dan waktu 

tunggu. Frang Lyman (dalam Irawati,2009:48), menyatakan bahwa model 

pembelajaran TPS merupakan suatu cara efektif untuk membuat variasi suasana 

pola diskusi kelas, dengan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan.  

Kelebihan Model TPS  

Kelebihannya adalah : 

1. Dapat memberi siswa lebih banyak waktu berfikir,  

2. Memberikan anak waktu untuk merespon dan saling membantu.   

3. Memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi dan berlkatih 

menyampaikan pendapat. 

Menurut Trianto (2007:61-62) sintaks dalam pembelajaran TPS, yaitu: a. 

Tahap 1, berpikir (think) yaitu: guru mengajukan pertanyaan di dalam kartu 

pembelajaran, yang berhubungan dengan pelajaran kemudian siswa diminta untuk 

memikirkan jawaban pertanyaan tersebut secara mandiri. b. Tahap 2, berpasangan 

(pair) yaitu: guru meminta siswa berpasangan dan berkelompok sesuai dengan 

kelompoknya untuk mendiskusikan jawaban pertanyaan yang telah dipikirkan 

pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban 

apabila telah diajukan suatu pertanyaan atau berbagi ide. c. Tahap 3, berbagi 

(share) yaitu: guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk berbagi, 
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mempresentasikan hasil diskusi ke seluruh kelas. Ini efektif dilakukan dengan 

cara bergiliran pasangan demi pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar 

seperempat pasangan telah mendapat kesempatan untuk melaporkan.  

Pelaksanaan dalam menggunakan model TPS adalah sebagai berikut:: 1) 

Guru memberi apersepsi terlebih dahulu untuk mengajak siswa memasuki materi 

yang akan diajarkan. 2) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil, dimana 

setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. 3) Setiap kelompok diberi kartu 

pembelajaran yang berisi gambar, klasifikasi, pertanyaan dan lembar jawab kartu 

pembelajaran. 4) Guru menyuruh siswa untuk memikirkan (think) jawaban yang 

ada di dalam kartu pembelajaran secara mandiri beberapa saat. 5) Kemudian, guru 

menyuruh siswa untuk berpasang-pasangan (pair) dengan siswa lain sesuai 

dengan kelompoknya untuk mendiskusikan apa yang telah mereka pikirkan. 6) 

Setelah itu, guru menyuruh masing-masing kelompok untuk berbagi (share) 

mempresentasikan hasil diskusi kedepan kelas.  

Pembelajaran TPS dapat memberikan keuntungan baik pada siswa 

kelompok atas maupun siswa kelompok bawah yang bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa 

kelompok bawah. Siswa memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya yang 

mempunyai orientasi dan bahasa yang sama. Siswa kelompok atas juga akan 

meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor 

yang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam tentang hubungan ide-ide yang 

terdapat pada materi tertentu. Interpersonal dan ketrampilan kelompok kecil yaitu 

guru harus memberikan kesempatan bagi anggota kelompok saling mengenal, 
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menerima dan setiap dukungan lain, berkomunikasi secara akurat dan 

menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. (Huda, 2010:92) 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran TPS adalah pembelajaran yang 

menunjukan kerjasama dalam proses aplikasi kelompok dan juga antar kelompok 

memperkaya siswa dalam pembelajaran. Meningkatkan ketrampilan profesional 

mereka berdasarkan dokumen mereka berbagi pikiran, gagasan, asumsi dan 

keyakinan, memastikan saling mendukung dengan mengamati praktek satu sama 

lain. 

Kelemahan  Model TPS  

Model TPS selain mempunyai keuntungan, juga mempunyai kelemahan. 

Kelemahannya adalah: (1) model TPS belum banyak diterapkan di sekolah, (2) 

sangat memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru, waktu pembelajaran 

berlangsung guru melakukan intervensi secara maksimal, (3) menyusun bahan 

ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan taraf berfikir 

anak dan, (4) mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara 

mendengarkan ceramah diganti dengan belajar berfikir memecahkan masalah 

secara kelompok, hal ini merupakan kesulitan sendiri bagi siswa (Trianto, 2007: 

2). Model pembelajaran TPS mengakibatkan bertambah partisipasi siswa dan 

memahami konsep sama yang terungkap dari beberapa cara berbeda dari tiap 

individu berbeda. (Irawati,2009:58) 
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2.1.8.2. Teori yang Melandasi Think Pair Share 

Dalam perkembangannya, pembelajaran dengan model Think Pair Share 

dilandasi oleh teori belajar kontruktivistik, teori belajar kognitivistik, dan teori 

belajar penemuan oleh Bruner (free discovery learning) 

2.1.8.2.1 Teori Belajar Kontruktivistik  

Bettencourt (dalam Siregar, 2010:39), teori kontruktivistik memahami 

belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh seseoang yang sedang belajar. 

Dia menjelaskan bahwa pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang 

mengetahui. Pengetahuan tidak dapat berpindah begitu saja dari otak seorang guru 

kepada siswa.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan teori belajar kontruktivistik, 

belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan, dan pembentukan ini 

harus dilakukan oleh siswa. Siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, 

berdiskusi, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang 

dipelajari. Peran guru dalam belajar kontruktivistik adalah sebagai mediator dan 

fasilitator, membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa dapat 

berjalan lancar. Guru tidak mentranfer pengetahuan yang telah dimilikinya, 

melainkan membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri an dituntut untuk 

memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. 

2.1.8.2.2 Teori Belajar Kognivistik 

(Thobroni, 2011: 93) Teori belajar kognivistik merupakan terori belajar 

yang diyakini oleh Piaget yaitu salah satu prikolog kognitif yang menjelaskan 

bahwa proses belajar terdiri dari tiga tahapan yakni asimilasi, akomodasi dan 
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equilibrasi (penyeimbangan). Dia mengatakan bahwa asimilasi merupakan proses 

pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. 

Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif dalam situasi yang baru. 

Sedangkan equlibrasi atau penyeimbangan merupakan penyesuain yang 

berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget juga menyatakan 

bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognititf 

yang dilalui oleh siswa. Ada 4 tahapan dalam konteks belajar yang dikemukakan 

oleh Piaget  

a. Tahap sensosiomototor, yaitu anak usia antara 1,5 tahun sampai dengan usia 

2 tahun 

b. Tahap praoperasional , yaitu anak usia antara 2 tahun sampai dengan 8 tahun 

c. Tahap operasional kongret, yaitu anak usia antara 7-8 tahun sampai dengan 

12-14 tahun 

d. Tahap operasional formal, yaitu anak usia 14 tahun keatas. (Djamarah, 

2010:102) 

Menurut teori belajar kognitivistik, teori ini lebih menekankan pada 

proses belajar dari pada hasil belajar. Dalam teori ini belajar tidak sekedar 

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

melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan yang 

terbentuk dibangun dari dalam dieri seseorang melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan secara berkesinambungan, melalui proses 

yang mengalir dan tidak terpisah-pisah. 
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2.1.8.2.3. Teori Belajar Penemuan Bruner (free discovery learning) 

Teori belajar ini menjelaskan bahwa proses hasil belajar akan berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan siswa untuk menemukan 

aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi 

sumbernya. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara katif ole manusia, dan dengan sendirinya memeberi 

hasil yang paling baik. Berusaha sendiri, mencari permasalahan serta pengetahuan 

yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benaf bermakna 

(Siregar, 2010:34). 

2.1.9. Media Pembelajaran 

2.1.9.1. Hakikat Media Pembelajaran 

Hamdani (2011: 243), media berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang 

secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar yaitu perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan menerima pesan. Menurut Gerlach dan Ely 

(dalam Arsyad, 2007:3), media apabila dipahami secara garis besar adlaah 

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

mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. 

Dale (dalam Daryanto, 2012:15)  mengembangkan “kerucut 

pengalaman”. Kerucut pengalaman itu dimulai dari peserta didik sebagai pelaku 

dalam pengalaman sesungguhnya, menuju peserta didik sebagai pengamat atas 

suatu kejadian tak langsung (melalui media), dan akhirnya peserta didik 

mengamati simbol-simbol yang mewakili kejadian itu. Beliau juga menyatakan 

bahwa peserta didik dapat mengambil manfaat dari kegiatan yang lebih abstrak, 
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asalkan mereka telah membangun sejumlah pengalaman lebih konkrit untuk 

memaknai penyajian realitas yang lebih abstrak tersebut. Berikut memperlihatkan 

kerucut pengalaman Dale, disertai rumusan Bruner di sampingnya. 

 

Setelah menentukan pilihan media yang akan digunakan, selanjutnya 

guru dituntut untuk dapat memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Media yang 

baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa. Hal ini mungkin terjadi 

jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, media yang 

telah dipilih dengan tepat harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai prinsip 

pemanfaatan media. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa media merupakan suatu perantara antara 

pemberi pesan dan penerima pesan. Dalam penelitian ini media bermakna 

perantara yang membantu pemberi pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) 

sehingga penerima pesan mengerti dan memahami pesan yang disampaikan guru, 
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dapat mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru. setelah memilih 

media yang tepat maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah guru 

dituntut untuk memanfaatkan media tersebut dengan sebaik mungkin. Oleh karena 

itu media yang telah dipilih dengan tepat harus dimanfaatkan dengan sebaik 

mungkin sesuai prinsip pemanfaatan media. Kriteria yang paling utama dalam 

pemilihan media adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai 

2.1.9.2. Media Audio Visual 

Sulaiman (dalam Zaini 2009:99), media audio visual merupakan alat-alat 

yang audible artinya dapat didengar dan alat-alat yang visible artinya dapat 

dilihat. Alam arti lain bahwa media audio visual merupakan alat yang dapat 

menghasilkan suara dan rupa dalam satu unit. Hamdani (2011: 249), media audio 

visual merupakan media yang tidak hanya melihat atau mengamati sesuatu, 

melainkan sekaligus dapat mendengarkan sesuatu yang divisualisasikan atau 

media yang menunjukkan unsur auditif (pendengaran) maupun visual 

(penglihatan) yang dapat dipandang maupun didengar suaranya. 

Arsyad (2007:30), pembelajaran menggunakan media  audio social 

adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan 

dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau 

symbol-simbol serupa. Hamdani (2011: 249), contoh media audio visual 

diantaranya adalah program video atau televise, video atau televise intruksional, 

dan program slide suara (soundslide). Dengan menggunakan media audio visual 
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siswa dapat memahami konsep yang diberikan guru secara lebih realistis 

menunjukkan pokok masalah dibandingkan denga media verbal semata. 

Sudjana (dalam Djamarah, 2002: 154-156) media audio visual memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media 

audio visual adalah: 

a. Perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik serta memperlancar 

penyampaian informasi yang disajikan dalam dua format yaitu verbal dan 

visual. 

b. Pada teks terprogram siswa akan berpartisipasi atau berinteraksi dengan aktif 

karena harus memberi respon terhadap pertanyaan dan latihan yang 

disusun,siswa dapat mengetahui apakah jawabannya benar atau salah. 

c. Dapat menampilka obyek yang teralu besar yang tidak mungkin untuk dibawa 

kea lam kelas seperti gunugnm sungai, sehingga obyek tersebut dapat 

ditampilkan dalam bentuk film, gambar dan foto. 

d. Memberikan pengalaman yang nyata dapat menumbuhkan kegiatan usaha 

mandiri pada setiap siswa. 

e. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit dari konsep yang abstrak sehingga apat 

mengurangi kepahaman yang bersifat verbalisme. 

 

Selain kelebihan , media audio visual juga mempunyai kelemahan, 

diantaranya: 

a. Film dan video tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang 

diinginkan. 

b. Pengadaannya pada umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang 

cukup banyak. 

c. Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi siswa yang sudah 

mempunyai kemampuan yang berpikir abstrak. 

Media audio visual yang akan digunakan dalam pembelajaran IPS 

melalui  Think Pair Share ini adalah berupa video karena lebih praktis, dapat 

dirancang dan disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai 

dengan materi belajar yang diinginkan sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 
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2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang model think pair share 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS memperkuat peneliti dalam 

melakukan penelitian tindakan serupa. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

Penelitain dalam International Journal of Language Learning and 

Applied Linguistics World  (IJLLALW) Volume 3 (3), July 2013;30-43, yang 

dilakukan oleh Siburian dengan judul “Improving Student’s  Achievement on 

Writing Descriptive Text Through Think Pair Share”. Hasil penelitian tersebut 

adalah telah terjadi openingkatan kemampuan siswa dalam menulis diskriptif 

menggunakan model think pair share dengan hasil sebagai berikut: kriteria 

ketuntasan sebesar 75, pada siklus I ketuntasan klasikal sebanyak 6, 25 %, dengan 

rata-rata kelas sebesar 66,4375.  Kemudian pada siklus II terjasdi peningkatan, 

yaitu ketuntasan klasikal menjadi 81,25 % dengan rata-rata kelas 78,125 . 

sedangkan pada siklus III ketuntasan klasikal mencapai 100% dengan nilai rata-

rata kelas sebesar 87,5625. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto dalam jurnal International 

Journal of English and Education dengan judul “The Implementation of Think-

Pair-Share Model to Improve Students’ Ability in Reading Narrative Texts”. 

Hasilnya adalah sebagai berikut:  
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 Pra Siklus  Siklus I Siklus II Perbaikan  

Jumlah siswa 38 siswa 38 siswa 38 siswa - 

Siswa yang 

telah 

melampaui 

KKM 

21 siswa atau 

55% 

25 siswa atau 

65% 

31 siswa atau 

82 % 

27% 

Rata-rata  71 74 80 9 

Hasil penelitian dalam jurnal PGSD UNESA yang dilakukan oleh Lestari 

pada tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dengan 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) dalam 

Pembelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi belajar siswa meningkat. Pada siklus I persentase yang diperoleh sebesar  

58,25%, siklus II sebesar 74,64%, dan siklus III sebesar 87,78%. Dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

Penelitian dalam jurnal PGSD UNESA oleh Purnomo pada tahun 2013 

dengan judul ”Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa dengan Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) dalam 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar”  Penelitian ini dilakukan setelah peneliti 

melakukan observasi di SDN Jeruk I/469 Surabaya. Hasil penelilian ini adalah: 

Aktivitas guru mengalami peningkatan selama tiga siklus,pada siklus I yaitu 

75,75%, siklus II meningkat 89,39%, dan pada siklus III menjadi 95,45%. 

Aktivitas siswa pada siklus I sebesar 6,69%, pada siklus II meningkat 80,3%, dan 
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pada siklus III meningkat menjadi 93,93%. Hasil belajar siswa siklus I sebesar 

67,56%, pada siklus II 81,08% dan pada siklus III meningkat menjadi 94,6%. 

Keterampilan berpikir kritis siswa mengalai peningkatan, pada siklus I yaitu 

64,16%, pada siklus II 83,78% sedangkan pada siklus III 94,59%. Hasil angket 

respon siswa pada siklus I yaitu 88,1%, pada siklus II sebesar 91,35%, dan pada 

siklus III meningkat menjadi 92,16%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat eningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN Jeruk I/469 Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ma’arif,dalam jurnal Universitas Negeri 

Yogyakarta, dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis siswa melalui 

model cooperative Think Pair Share dalam Pembelajaran PKN siswa Kelas V SD 

Negeri 3 Puluhan Trucuk Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD Negeri 3 Puluhan Klaten meningkat 

setelah digunakannya model Cooperative tipe think pair share dalam pembelajaran 

PKn dengan materi pokok Menjaga Keutuhan NKRI. Peningkatan ini terbukti 

pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dari skor rerata pratindakan 

sebesar 64.25 menjadi 69.63 pada siklus I dan meningkat menjadi 78.25 pada 

siklus II. Siswa yang mencapai kriteria keberhasilan mengalami peningkatan dari 

43.75% pada pratindakan menjadi 62.5% pada siklus I dan meningkat menjadi 

87.5% pada siklus II. Hasil observasi juga menunjukkan peningkatan aktifitas 

siswa dari siklus I ke siklus II, yaitu sebanyak 25% siswa kegiatannya meningkat 

antara lain: siswa aktif dalam pembelajaran, siswa lebih leluasa dalam mencari 
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dan mengumpulkan informasi yang diinginkan, dan siswa juga memiliki lebih 

banyak kesempatan untuk belajar bersama teman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dalam Jurnal UNESA dengan 

judul “Penerapan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dalam 

Tema Llingkungan untuk Mmeningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas I SDN Perak 

Utara I No 58 Surabaya”.. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas guru dan 

aktivitas siswa serta hasil tes siswa mengalami peningkatan setelah diterapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS). 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Nurfadhilatin dalam Jurnal 

PGSD UNESA dengan judul penelitian ”Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

dengan Menggunakan Model Pembelajaran Tipe TPS (Think Pair Share) dalam 

Pembelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini adalah Aktivitas 

guru telah meningkat dari siklus I dengan persentase 74%, pada siklus II dengan 

persentase 80% dan pada siklus III dengan persentase 92,5%. Aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran  menunjukkan adanya peningkatan pada siklus I 

dengan persentase 71,1%, pada siklus II dengan persentase 85,5% dan siklus III 

dengan persentase 97%. Ketuntasan klasikal siswa pada siklus I sebesar 62%, 

siklus II sebesar 79,3% dan pada siklus III sebesar 86,2%. Kendala yang muncul 

pada saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS adalah kurangnya penguasaan guru terhadap fase-fase model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan tidak adanya kontrak pembelajaran antara siswa dengan 

guru sehingga ada beberapa siswa yang ramai pada saat pembelajaran dan 
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pembelajaran menjadi tidak kondusif. Semua kendala yang muncul dapat diatas 

dengan baik pada setiap siklusnya. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan  model pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat 

meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan mengatasi 

kendala. 

Berdasarkan kajian teori dan empiris diatas, model think pair share dapat 

dijadikan alternative penyelesaian pembelajaran IPS pada siswa kelas IV di SD N 

Ngijo 01 Kota Semarang, karena dari berbagai kajian empiris deketahui dapat 

meningkatkan ketrampilan guru dengan mengadakan variasi model pembelajaran, 

aktivitas siswa dalam pembelajaran terutama saat berdiskusi dan menyampaikan 

pendapat, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan 

yaitu melampaui KKM Kriteria Ketuntasan Minimal 73. 

  

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Mengacu pada identifikasi masalah dan keadaan nyata yang ada di 

lapangan menunjukkan kurang maksimalnya pelaksanaan pembelajaran IPS KD 

2.4 di  kelas IV SD N Ngijo 01 yang dibuktikan dengan dengan masih besarnya 

angka siswa yang belum memenuhi KKM. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dari unsur-unsur belajar mengajar yang meliputi factor guru belum 

melakukan pembelajaran dengan pendekatan kooperatif. Guru belum maksimal 

dalam menggunakan media pembelajaran, belum maksimalnya penggunaan media 

meyebabkan siswa kurang aktif, sehingga perolehan hasil belajar belum 

maksimal.  
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Pada saat guru sedang menyampaikan materi,beberapa siswa membuat 

kegaduhan sedingga menggangu siswa yang lain. Siswa belum diajak untuk 

berdiskusi tidak ada aktivitas tanya jawab antara guru dengan murid sebagai suatu 

interaksi yang positif. Hal-hal tersebut mengakibatkan tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi IPS masih dibawah KKM yang ditentukan yaitu 73. Dari rata-rata 

nilai ulangan IPS pada siswa kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang tahun 

pelajaran 2014-2015, nilai terendah siswa 55, dan nilai tertinggi 85, dengan rerata 

kelas 64 dan hanya 30% yang dapat melampaui KKM atau hanya ada 6 dari 20 

siswa yang telah mencapai KKM. 

Hasil refleksi diri peneliti merasakan adanya permasalahan dalam 

pembelajaran IPS KD 2.4 menegenal permasalahan sosial di daerahnya, untuk itu 

peneliti melakukan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam bentuk (keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa) dengan menerapkan model Think Pair Share dengan media audio visual. 

Model Pair Share (TPS) merupakan suatu model pembelajaran yang dapat 

menimbulkan kesempatan bagi siswa untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan 

pendapat, serta berlatih menghargai pendapat orang lain. Pembelajaran ini 

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya 

dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia social dan sekitarnya. 

Selainitu siswa bisa lebih aktif dalam belajar berfikir secara kelompok maupun 

secara mandiri, memudahkan pemahaman siswa sehingga kualitas pembelajaran 

meningkat. Dengan menggunakan media audio visual, siswa dapat 

menerjemahkan dan dapat memahami konsep abstrak menjadi lebih realistis, 
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sehingga siswa tidak hanya membayangkan saja namun siswa dapat menggunakan 

indra penghihatan untuk memvisualisasikan konsep yang diberikan oleh guru. 

Media audio visual dapat memberi gagasan dan dorongan kepada guru agar 

kegiatan belajar mengajar lebiih efektif dan kondusif. Dengan demikian 

diharapkan dapat terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna 

sehingga siswa tidak akan bosan, serta fokus pada pembelajaran dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD 

N  Ngijo 01. Berdasarkan uraian diatas peneliti mencari pemecahan masalah yaitu 

melalui penerapan model think pair share dengan media audio visual untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN Ngijo 01 Kota 

Semarang. 
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Skema alur kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

Kualitas Pembelajaran IPS belum optimal denga indikasi: 

1. Keteranpilan guru 

a. Guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
berdiskusi 

b. Guru masih menggunakan metode ceramah yang kurang 
menarik  

c. Guru belum maksimal dalam pemanfaatan media 

2. Aktifitas siswa 

a. Siswa kurang aktif dalam KBM 

b. Siswa hanya menerima informasi tanpa adanya tindak lanjut  

3. Hasil Belajar 

Dari hasil belajar menunjukkan, bahwa nilai masih dibawah 

KKM. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang memperoleh 

nilai dibawah KKM adalah 6 siswa dari 20 siswa, sehingga 
ketuntasan klasikalnya hanya 30%. 

 

 

 

 

Langkah –langkah model Think Pair Share dengan Media Audio 

Visual  pada pembelajaran IPS: 

a. Siswa mengamati video yang telah disediakan  

b. Siswa berfikir tentang isi video  tersebut  

c. Siswa melakukan Tanya jawab berkaitan dengan isi video 

d. Siswa secara berpasangan berfikir tentang isi dari video 
tersebut 

e. Siswa berdiskusi dengan  teman kelompoknya, tiap kelompok 

4 orang sehingga menemukan jawaban yang tepat dari 
permasalahan yang dibahas. 

f. Siswa menyampaikan hasil diskusinya kedepan kelas 

g. Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan kesimpulan dari 

pembelajaran 
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(TPS)DENGAN 
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kualitas pembelajaran IPS meningkat ditandai dengan  

1.meningkatnya  keterampilan guru dalam berinteraksi dengan siswa, 
mengguunakan media, dan penggunaan model pembelajaran ,  

2. meningkatnya aktivitas siswa dalam berdiskusi,  

3. hasil belajar meningkat dengan perolehan nilai diatas KKM yaitu 
diatas 73. 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan, 

maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut : Melalui penerapan 

model pembelajaran Think Pair Share dengan media audio visual, maka 

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

01 Kota Semarang akan meningkat. 

 



 

75 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N Ngijo 01 Kota Semarang. 

Pemilihan di kelas ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dan guru 

kolaborator (guru kelas). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, 

dimana peneliti juga berperan sebagai guru pelaksana tindakan. 

 

3.2. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru kelas IV, siswa kelas IV sebanyak 

20, yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SD N Ngijo 01 Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 

3.3. VARIABEL PENELITIAN 

Variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS KD. 2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

melalui model Think Pair Share dengan media audio visual. 

2. Aktivitas siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS KD. 2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

melalui model Think Pair Share dengan media audio visual. 



76 
 

 
 

Observasi 

 

Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

Observasi 

 Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi Siklus III 

Observasi 

? 

3. Hasil belajar siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS KD. 2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

melalui model Think Pair Share dengan media audio visual. 

3.4. PROSEDUR/ LANGKAH-LANGKAH PTK 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Arikunto, 2009: 16) 

Bagan 3.1 Spiral Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas menggunakan model siklus seperti yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan McTanggart dari Deakin Universitas via Slamet 

Riadi (2005) (dalam Suryadin 2011: 21). Model siklus terdiri dari empat 

komponen yaitu: 
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1. Perencanaan (planning) 

Merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, 

meningkatkan atau mengubah perilaku dan sikap sebagai pemecahan 

masalah. 

2. Pelaksanaan Tindakan (acting) 

Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebgai upaya perbaikan, 

peningkatan atau perubahan yang dinginkan. 

3. Observasi, (observing) 

Mengamati hasil atau dampak kegiatan yang dilakukan atau diperlakukan 

kepada siswa  

4. Refleksi (reflecting) 

Peneliti mengkaji, melihat pertimbangan atas hasil atau dampak dari apayang 

telah dilakukan. 

3.4.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dimana peneliti menentukan 

titik atau focus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrument pengamatan untuk membantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. (Suharsimi 2008:18 ) 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya  

adalah sebagai berikut : 

a. Menelaah SK, KD, materi pembelajaran dan indikator bersama tim 

kolaborasi. 
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b. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari : RPP, silabus, kisi-kisi 

soal evaluasi dan lembar pengamatan, sesuai indikator yang telah ditetapkan 

dan skenario pembelajaran melalui model TPS (Think Pair Share) dengan 

media audio visual 

c. Menyusun lembar pengamatan keterampilan guru, dan aktivitas siswa 

d. Menyusun lembar pengamatan hasil belajar siswa ranah afektif dan ranah 

psokomotor 

3.4.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2009: 

18). Dalam pelaksanaan tindakan dirancang untuk menghasilkan peningkatan atau 

perbaikan dalam pembelajaran dan praktek pendidikan. Dalam pelaksanaan PTK 

ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap sikulus satu pertemuan. Siklus pertama 

dilaksanakan pembelajaran IPS KD KD. 2.4 mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya melalui model TPS. Jika tindakan perbaikan pada siklus pertama belum 

berhasil menjawab masalah yang menjadi kerisauan guru, maka dilakukan 

perbaikan lagi pada siklus kedua dan berikutnya denganlangkah-langkah yang 

sama dengan menerapkan pendekatan scientific melalui model TPS.. Pelaksanaan 

PTK ini direncanakan dalam tiga siklus yaitu siklus I, siklus II, siklus III yang 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun.  

3.4.3. Observasi 

Arikunto (2009: 19) mengungkapkan tahap observasi merupakan 

kegiatan pengamatan yang dilaksanakan oleh pengamat. Menurut Mulyasa (2011: 
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71) observasi mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil 

implementasi tindakan yang dilakukan. Kegiatan observasi dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Saat pelaksanaan observasi, peneliti berkolaborasi dengan guru 

yang mengampu kelas IV sebagai observer. Observasi yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas siswa yang diperoleh melalui pengamatan hasil belajar 

dari tes yang diberikan saat pembelajaran. Observasi juga bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan guru yang diperoleh dari lembar observasi keterampilan 

guru melalui pengamatan. Selain itu, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

diperoleh dari lembar tes selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model TPS (Think Pair Share) dengan media audio visual dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

3.4.4. Refleksi 

Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi. Istilah “refleksi” sebetulnya lebih tepat dikenakan ketika guru pelaksana 

sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti dan 

subjek peneliti untuk bersama-sama mendiskusikan implementasi rancangan 

tindakan (Arikunto, 2009: 19). Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan 

refleksi. Dalam hal ini setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa 

dan guru, serta keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi, apakah 

sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus 

pertama serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 
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muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi 

membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.5. Siklus Penelitian 

3.5.1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus pertama meliputi: 

1) Menelaah SK, KD, materi pembelajaran dan indikator bersama 

kolaborator. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi “masalah-masalah 

pribadi” dengan Kompetensi Dasar 2.4. Mengenal permasalahan 

sosial di daerahnya sesuai indikator yang telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran melalui model TPS (Think Pair Share) dengan 

media audio visual.  

3) Menyusun lembar pengamatan keterampilan guru, dan aktivitas siswa 

4) Menyusun lembar pengamatan hasil belajar siswa ranah afektif dan 

ranah psokomotor 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir. 

1 Pendahuluan (± 20 menit) 

a. Guru memotivasi siswa. 
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b. Guru melakukan apersepsi “ pernahkan kalian mendapat hasil nilai 

ulangan yang jelek? Bagaimana rasanya jika hasil ulangan kalian itu 

jelek? Apa yang kalian rasakan.? 

2 Kegiatan inti (± 55 menit) 

a. Siswa mengamati tayangan media audio visual tentang masalah pribadi 

(eksplorasi) (fase think) 

b. Siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan isi video. (elaborasi) 

c. Siswa berkelompok untuk berdiskusi, satu kelompok terdiri dari 4 orang. 

(eksplorasi) 

d. Masing –masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut 

secara sendiri-sendiri terlebih dahulu (eksplorasi)(fase think) 

e. Siswa dalam kelompok tersebut kemudian secara berpasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya (eksplorasi) (fase pair) 

f. Dalam satu kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang 

timbul (eksplorasi) 

g. Siswa dalam kelompok menerapkan rencana pemecahan permasalahan 

terhadap maslah-masalah pribadi dengan bimbingan guru (elaborasi) 

h. Siswa dalam kelompok menulis kesimpulan atas materi yang dibahas 

(elaborasi) 

i. Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan untuk menyampaikan 

hasil diskusi yang telah mereka lakukan (konfirmasi)(fase share) 
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j. Siswa bersama guru melakukan analisis denagan mengkritisi dan 

menyempurnakan jawaban dari kelompok yang menyajikan hasil 

diskusinya. (konfirmasi) 

k. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhdap materi yang 

baru saja dipelajari (konfirmasi) 

l. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling baik dalam 

penyampain hasil diskusinya. (konfirmasi) 

3 Penutup (±30 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada materi yang 

kurang  

c. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

d. Tindak lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan 

c. Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

3) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi 
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d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model think 

pair share dengan media audio visual, kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya. Terutama dalam mengelola kelas, saat siswa 

melakukan kerja secara berkelompok. 

3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I 

apakah efektif atau tidak. 

4) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.5.2. Siklus Kedua 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus pertama meliputi: 

1) Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi “Masalah-masalah 

sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal” dengan Kompetensi Dasar 2.4. 

Mengenal permasalahan social di daerahnya sesuai indikator yang telah 

ditetapkan yaitu mencontohkan berbagai macam masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi penyebab dari masalah-

masalah social si lingkungan tempat tinggal dan menemukan pemecahan 

maslaah untuk mengatasi masalah-masalah di lingkungan tempat tinggal. 

2) Menyusun lembar pengamatan keterampilan guru, dan aktivitas siswa 

3) Menyusun lembar pengamatan hasil belajar siswa ranah afektif dan ranah 

psokomotor 
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b.  Pelaksanaan Tindakan  

1) Pendahuluan (± 20 menit) 

a. Guru memotivasi siswa dengan tepuk tangan berirama 

b. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru melakukan apersepsi “ Pernahkan dilingkungan tempat tinggalmu 

terjadi kebanjiran? Apakah kebanjiran termasuk masalah sosial? Coba 

sekarang sebutkan masalah-masalah social dilingkungan tempat tinggal 

selain banjir!” 

2) Kegiatan inti (± 55 menit) 

a) Siswa mengamati tayangan video masalah-masalah sosial di sekitar 

lingkungan tempat tinggal (eksplorasi) 

b) Siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan isi video (elaborasi) 

c) Siswa mencontohkan masalah-masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal (elaborasi) 

d) Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

orang. (elaborasi) 

e) Masing –masing siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut 

secara sendiri-sendiri terlebih dahulu (fase think) (eksplorasi) 

f) Siswa dalam kelompok tersebut kemudian secara berpasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya (fase pair) (elaborasi) 

g) Siswa dalam satu kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang timbul (elaborasi) 
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h) Siswa dalam kelompok membuat kesimpulan atas materi yang dibahas 

(konfirmasi) 

i) Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan untuk 

menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan (fase share) 

(konfirmasi) 

j) Siswa bersama guru melakukan analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan 

jawaban dari kelompok yang menyajikan hasil diskusinya. 

(konfirmasi) 

k) Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhdap materi 

yang baru saja dipelajari (konfirmasi) 

l) Siswa dalam kelompok terbaik dalam penyampain hasil diskusinya 

mendapat penghargaan dari guru (konfirmasi). 

3) Penutup (± 20 menit) 

a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada materi 

yang kurang  

c) Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

d) Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya 

e) Tindak lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan. 
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c. Observasi 

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model think pair share dengan media audio visual 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru 

b) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

c) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi 

d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

think pair share dengan media audio visual, kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama dalam mengelola 

kelas, saat siswa melakukan kerja secara berkelompok. 

3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II 

apakah efektif atau tidak. 

4) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 
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3.5.3. Siklus Ketiga 

a.  Perencanaan 

1) Menyusun Perangkat pembelajaran dengan materi “Masalah-masalah 

sosial di daerah perkotaan” dengan Kompetensi Dasar 2.4. Mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya sesuai indikator yang telah ditetapkan 

yaitu mengidentifikasi penyebab dari masalah sosial di lingkungan 

perkotaan, memasangkan gambar-gambar yang sesuai dengan masalah-

masalah sosial dilingkungan perkotaan dan menemukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial dilingkungan perkotaan. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran 

3) Menyusun lembar pengamatan keterampilan guru, dan aktivitas siswa. 

4) Menyusun lembar pengamatan hasil belajar siswa ranah afektif dan ranah 

psikomotor 

b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Pendahuluan (± 20 menit) 

a) Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti 

pelajaran. 

b) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

d) Guru melakukan apersepsi “ Pernahkan kalian ke Jakarta? Bagaimana 

kehidupan masyarakat di sana? Coba sekarang sebutkan masalah-

masalah sosial di lingkungan perkotaan selain polusi udara? 

2) Kegiatan inti (± 55 menit) 
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a) Siswa mengamati tayangan video tentang masalah-masalah di 

perkotaan. (eksplorasi) 

b) Siswa mencontohkan masalah-masalah di perkotaan (elaborasi) 

c) Siswa melakukan tanya jawab dengan guru untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah di perkotaan (eksplorasi) 

d) Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

orang. (elaborasi) 

e) Masing –masing siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut 

secara sendiri-sendiri terlebih dahulu (fase think) (eksplorasi) 

f) Siswa dalam kelompok tersebut kemudian secara berpasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya (fase pair) (elaborasi) 

g) Siswa dalam satu kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang timbul (elaborasi) 

h) siswa dalam kelompok tersebut menyelesaikan permasalahan tentang 

maslaah diperkotaan dengan bimbingan guru (elaborasi) 

i) Siswa dalam kelompok membuat kesimpulan atas materi yang dibahas 

(konfirmasi) 

j) Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan untuk 

menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan (fase share) 

(konfirmasi) 

k) Siswa bersama guru melakukan analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan 
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jawaban dari kelompok yang menyajikan hasil diskusinya. 

(konfirmasi) 

l) Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhdap materi 

yang baru saja dipelajari (konfirmasi) 

m) Siswa dalam kelompok terbaik dalam penyampain hasil diskusinya 

mendapat penghargaan dari guru (konfirmasi). 

3) Kegiatan akhir (± 30 menit) 

a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada materi 

yang kurang  

c) Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

d) Tindak lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan. 

c. Observasi 

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model think pair share dengan media audio visual 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru 

b) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

c) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi 

d) Mengamati hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotor 
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d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

think pair share dengan media audio visual, kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama dalam mengelola 

kelas, saat siswa melakukan kerja secara berkelompok. 

3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus III 

apakah efektif atau tidak. 

4) Mengukur keberhasilan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share 

dengan media audio visual pada siklus I, II dan III. 

 

3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

Arikunto (2009:129) mengatakan bahwa sumber data merupakan subyek 

darimana data dapat diperoleh. Dalam PTK ini sumber  data adalah sebagai 

berikut : 

a. Siswa 

Sumber data dari siswa diperoleh dari observasi yang dilakukan pada siklus 

pertama dan kedua, hasil evaluasi, hasil observasi aktivitas siswa. 

b. Guru 

Diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menerapkan model Think Pair Share dengan media audio visual. 



91 
 

 
 

c. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa daftar nilai awal sebelum dilakukan 

tindakan/solusi. 

d. Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran 

berlangsung berupa hal-hal yang tidak tercantum dalam indikator keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

3.6.2.  Jenis Data 

3.6.2.1. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif merupakan data hasil belajar siswa Kelas IV SD N Ngijo 

01 dalam pembelajaran melalui model  TPS (Think Pair Share) dengan media 

audio visual. Data kuantitatif berupa data berupa nilai yang diperoleh dari hasil uji 

kompetensi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

3.6.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa kalimat penjelas yang merupakan hasil pengamatan 

peneliti bersama tim kolaborasi selama pembelajaran IPS melalui model  TPS 

(Think Pair Share) yang diklasifikasikan menjadi empat yaitu: 1) kurang; 2) 

cukup baik; 3) baik; 4) sangat baik, dengan menggunakan lembar keterampilan 

guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan non tes. Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta didik. 
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Sementara dengan teknik non tes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta didik. 

(Poerwanti, 2008: 3.16) 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam teknik pengumpulan data, 

yaitu teknik tes dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut.  

3.5.3.1.Teknik Tes 

Arikunto (2009: 150), tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Poerwanti 

(2008: 4-3), tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan – 

pertanyan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus 

dilakukan peserta tes dengan tujuan mengukur suatu aspek tertentu. Penggunaan 

teknik tes biasanya bertujuan untuk:  

1) Menilai kemampuan belajar siswa 

2) Memberikan bimbingan belajar kepada siswa 

3) Mengecek kemampuan belajar siswa 

4) Memahami kesulitan-kesulitan belajar 

5) Menilai efektifitas keberhasilan mengajar  

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Think Pair Share dengan 

media audio visual. 

3.6.3.2. Teknik Non Tes 

3.6.3.2.1. Observasi 
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Menurut Arikunto (2009: 156) observasi disebut juga dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dalam penelitian 

digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam proses 

pembalajaran menggunakan model Think Pair Share dengan media audio visual. 

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan observasi tertutup yaitu 

observasi dimana sejumlah kategori/indikator telah didefinisikan dan difokuskan 

pada perilaku tertentu. 

Poerwanti (2008:3.21), observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, 

dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada 

apa yang diamati. Kemampuan untuk mengamati tidak datang dengan sendirinya, 

melainkan harus hal yang sederhana, dengan melakukan observasi terhadap 

seorang anak, sebuah perilaku khusus, dan sebagainya sehingga bisa 

mengembangkan cara yang lebih baik dan kompleks dalam mengidentifikasi dan 

merekam perilaku guru dan siswa. 

Jadi teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

peneliti terhadap subyek yang diteliti yaitu guru dan siswa tanpa diketahui dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang factual dan nyata tanpa rekayasa. 

3.6.3.2.2.Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis (Arikunto, 2009: 158). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
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menemukan data-data dari siswa yang menggunakan dokumen-dokumen yang 

ada.  

3.6.3.2.3.Catatan Lapangan 

Tobroni (2011:89), catatan lapangan adalah suatu cataan berupa hasil 

pengamatan hal-hal yang incidental (tidak terduga) yang ditulis secara sistematis 

berdasarkan keadaan yang  nyata dalam selang waktu tertentu. Catatn lapangan 

dalam penenelitian ini merupakan catatan yang berisi hal-hal yang tidak tercantum 

dalam indikator lembar pengamatan atau dengan kata lain merupakan catatan 

tentang peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dan tidak ada dalam indikator 

pengamatan. 

3.6.4. Teknik Analisis Data 

3.6.4.1. Kuantitatif 

Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa. Jika 

penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui 

rumus untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008 : 6-15) skala 

100 berangkat dari persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi 

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 

sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor =  x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

Dimana: 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 
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 = skor teoritis 

2) Menentukan ketuntasan klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai 

ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil 

perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 73 Tuntas 

< 73 Tidak Tuntas 

      (KKM mata pelajaran IPS kelas IV SDN Ngijo 01 Kota Semarang) 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. 

Menurut Aqib (2009: 40-41), untuk mengetahui persentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan:   

 p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 
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  Menurut Sugiyono terdapat 3 teknik statistik yang dapat 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian yaitu Modus, Median, dan 

Mean 

a) Modus 

Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai yang sedang popuer atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut 

apabila data yang disajikan data tunggal. Untuk menghitung modus yang disusun 

kedalam distribusi frekuensi/data bergolong dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

MO = b + p   ( b1) 

                ( b1 + b2)  

Keterangan : 

MO  = Modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang kelas interval 

b1 = frekuensi pada kelas modus ( frekuensi pada kelas interval 

terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat 

sebelumnya ) 

b2  = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 

berikutnya  

b) Median 

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 

oleh nilai tengah dari kelompok data tunggal yang telah disusun urutannya dari 
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yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Untuk menghitung median data 

bergolong dapat menggunakan rumus : 

 

Md = b + p (½n – F) 

           ( f ) 

Keterangan : 

Md = Median 

b = batas bawah dimana median terletak 

p = panjang kelas interval 

F =  Jumlah semua frekuensu sebelum kelas median 

f = frekuensi kelas median 

n = jumlah data 

(c) Mean 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau mean ini didapat dengan 

menjumlahkan data seluruh individu yang ada pada kelompk tersebut. Hal ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Me = ∑ xi 

 n 

Keterangan : 

Me = Mean 

∑ = Epsilon ( jumlah) 
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Xi = nilai x ke i sampai n 

N = jumlah individu 

Untuk menghitung mean pada data bergolong dapat mnggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  Me = ∑ fi xi  

   ∑fi 

Keterangan : 

 Me  = Mean 

 ∑fi = Jumlah data 

fi xi    = produk perkalian antar fi pada tiap interval data dengan tanda kelas 

(xi). Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan 

tertinggi setiap interval data. 

1. Data hasil belajar siswa di analisis dengan menggunakan rumus:  

 

Keterangan: 

B = Skor yang diperoleh 

St =Skor maksimal (Poerwanti 2008: 6.17) 

2.  Persentase ketuntasan belajar secara klasikal, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan , p= presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal. 
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Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

   Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Individual Klasikal 

 

              ≥ 73 70% Tuntas 

< 73 30 % Tidak Tuntas 

(KKM  mata pelajaran IPS di SD N Ngijo 01). 

Setelah mendapatkan persentase hasil belajar siswa, peneliti memerlukan  

kriteria  untuk  menyatakan  tingkat keberhasilan  siswa dalam %. 

 

Tabel 3.2 Kriteria keberhasilan siswa 

Tingkat Keberhasilan (%) Kualifikasi 

≥ 80% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

< 20% 

sangat tinggi 

tinggi 

sedang 

rendah 

sangat rendah 

(Aqib, 2010:41) 

3.6.4.2. Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran, catatan 

lapangan, dan wangket respon siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.4 mengenal 
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permasalahan sosial di daerahnya, mengunakan model TPS (Think Pair Share) 

dengan media audio visual, dianalisis dengan mengorganisasikan, 

mengklasifikasikan berdasar aspek yang  menjadi focus analisis menurut kategori 

menurut kesimpulan.   

Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis 

berdasarkan kategori sangat baik, baik cukup dan kurang sesuia dengan skore 

yang telah ditetapkan. Untuk mennentukan  score tersebut maka ditempuh 

langkah-langkah sebagai berikut:: 

a. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

b. Menentukan median  

c. Menentukan jarak interval 

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Selanjutnya, setelah langkah tersebut dilakukan, peneliti melanjutkan 

dengan menghitung data skor dengan cara sebagai berikut: 

Misal:  

Nilai terendah (x); 

Nilai tertinggi (y); 

Banyaknya skor (n); 

Median (Q2); 

Maka: 

a. Banyaknya skor (n)= (x – y) +1 

b. Q1 (Quartil 1) adalah nilai terendah (x) 

c. Letak Q2 dihitung dengan rumus:   
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(n + 1) untuk data ganjil ataupun genap. 

b. Letak Q1(Quartil 1) dihitung dengan rumus:  

 (n + 1) untuk data ganjil dan  (n + 2) untuk data genap. 

c. Letak Q3 (Quartil 3) dihitung dengan rumus:   

 (n + 1) untuk data ganjil dan  (n + 2) untuk data genap. 

d. Q4 (Quartil 4) adalah skor tertinggi (y). 

Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai nilai kriteria 

ketuntasan yang digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS KD 2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya, 

melalui model think pair share dengan media audio visual. Nilai tersebut 

kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. Selanjutnya, 

peneliti membuat tabel ketuntasan data kualitatif sebagai pedoman untuk 

menetapkan tabel klasifikasi ketuntasan keterampilan guru, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dan hasil belajar siswa ranah psikomotor. 

3.6.4.2.1. Analisis Ketrampilan Guru 

Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini ada Sembilan dan setiap 

indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya  

adalah  9 dan  skor  maksimalnya  adalah 36, dengan perhitungan sebagai berikut: 

 Skor maksimal  = 9x4=36 

Skor minimal  = 9x1= 9 

N   = 4 

 



102 
 

 
 

Median = (36+9)/2 

Median = 45/2 

Median =22,5    

(Poerwanti, 2008: 6.9) 

  

Lebar interval = (36-9)/4 

Lebar interval = 27/4 

Lebar interval = 6,75 

 (Hadi, 2004: 13) 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

3.6.4.2.2. Analisis Data aktivitas siswa 

Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini ada sembilan  dan setiap 

indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya  

adalah  9 dan  skor  maksimalnya  adalah 36 , dengan perhitungan sebagai berikut: 

Skor maksimal   = 9x4=36 

Skor minimal  = 9x1= 9 

N   = 4 
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 Median = (36+9)/2 

Median = 45/2 

Median =22,5   

(Poerwanti, 2008: 6.9) 

   

Lebar interval = (36-9)/4 

Lebar interval = 27/4 

Lebar interval = 6,75 

 (Hadi, 2004: 13) 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

3.6.4.2.3 Analisi Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Indikator hasil belajar siswa ranah afektif dalam penelitian ini ada tiga dan 

setiap indikator mempunyai empat deskriptor, dari data tersebut maka skor 

minimalnya  adalah  3  dan  skor  maksimalnya  adalah 12, dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Skor maksimal   = 3x4=12 

Skor minimal  = 3x1= 3 

N   = 4 
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 Median = (12+3)/2 

Median = 15/2 

Median =7,5 

(Poerwanti, 2008: 6.9) 

 

  

Lebar interval = (12-3)/4 

Lebar interval = 9/4 

Lebar interval = 2,5 

 (Hadi, 2004: 13) 

Tabel 3.6 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

10,5 ≤ skor ≤ 12 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

8 ≤ skor < 10,5 63%-81% B (baik) Berhasil  

5,5 ≤ skor < 8 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

3  ≤ skor < 5,5 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

3.6.4.2.4.  Analisis Data Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Indikator hasil belajar siswa ranah psikomotor dalam penelitian ini ada 3 

dan setiap indikator mempunyai tiga deskriptor, dari data tersebut maka skor 

minimalnya  adalah  3  dan  skor  maksimalnya  adalah 9, dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Skor maksimal   = 3x3=9 
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Skor minimal  = 3x1= 3 

N   = 3 

 

 Median = (9+3)/2 

Median = 12/2 

Median =6 

(Poerwanti, 2008: 6.9) 

 

  

Lebar interval = (9-3)/3 

Lebar interval = 6/3 

Lebar interval = 2 

 (Hadi, 2004: 13) 

Tabel 3.7 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

7 ≤ skor ≤ 9 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

5 ≤ skor < 7 63%-81% B (baik) Berhasil  

3 ≤ skor < 5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

1  ≤ skor < 3 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 
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3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran menggunakan model TPS (Think Pair Share) dengan 

media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SD N Ngijo 01 dengan indikator sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model TPS (Think Pair 

Share) dengan media audio visual meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor 22,5 s/d 29,25. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran pembelajaran IPS melalui model TPS 

(Think Pair Share) dengan media audio visual meningkat dengan kategori 

sekurang-kurangnya baik  dengan skor 22,5 s/d 29,25. 

3. Minimal 75% dari seluruh siswa kelas IV SD Negeri Ngijo 01 Kota 

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 73 dalam 

pembelajaran IPS menggunakan  melalui model TPS (Think Pair Share) 

dengan media audio visual. 
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BAB V 

SIMPULAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas telah terjadi peningkatan pada 

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

dengan menggunakan model Think Pair Share dengan media audio visual pada 

siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Keterampilan guru dalam menerapkan model Think Pair Share dengan 

media audio visual pada mata pelajaran IPS meningkat secara bertahap pada 

siklus I mendapatkan skor 26 dengan kategori baik. Pada siklus II keterampilan 

guru mendapatkan skor 29 dengan kategori baik sedangkan pada siklus III skor 

keterampilan guru mencapai 31 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share dengan media audio 

visual dapat meningkat dilihat dari pembelajaran siklus I aktivitas siswa 

memperoleh rata-rata 22,1 dalam kategori cukup, setelah dilakukan perbaikan 

pada siklus II aktivitas siswa meningkat 6,15, sehingga diperoleh skor 28,25 

dalam kategori baik, selanjutnya dilakukan perbaikan pada siklus III aktivitas 

siswa memperoleh peningkatan mencapai 2,85sehingga diperoleh rata-rata skor 

31,05 dalam kategori sangat baik. 
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Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair 

Share dengan media audio visual mengalami peningkatan dapat dilihat pada saat 

pra siklus dengan pencapaian rata-rata kelas sebesar 64 dengan ketuntasan 

klasikalnya 30% dalam kategori kurang. Siklus I, pencapaian rata-rata kelas 

sebesar 68,20 dengan ketuntasan klasikal 40% dalam kategori cukup. Siklus II, 

pencapaian rata-rata hasil belajar siswa menjadi 72,70 dengan ketuntasan klasikal 

55% dalam kategori cukup. Siklus III meningkat sebesar 8,97 sehingga menjadi 

81,67 dengan ketuntasan klasikal 80% dalam kategori sangat baik. Hasil belajar 

siswa ranah afektif  dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share 

(TPS)dengan media audio visual mengalami peningkatan dapat dilihat pada saat 

siklus I, pencapaian rata-rata skor sebesar 7,9 dengan kategori cukup. Siklus II, 

pencapaian rata-skor menjadi 8,05 dalam kategori baik. Siklus III meningkat 

sebesar 2,7 sehingga menjadi 10,8 dengan kategori sangat baik. Hasil belajar 

siswa ranah psikomotor  dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share 

dengan media audio visual mengalami peningkatan dapat dilihat pada saat siklus 

I, pencapaian rata-rata skor sebesar 6,9 dengan kategori baik. Siklus II, 

pencapaian rata-skor menjadi 7,9 dalam kategori baik. Siklus III meningkat 

sebesar 0,6 sehingga menjadi 8,5 dengan kategori sangat baik.  

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui penerapan model Think Pair Share 

dengan media audio visual pada siswa kelas IV SD N Ngijo 01 Kota Semarang 

maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 
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5.2.1. Bagi guru 

Penerapan model Think Pair Share dengan media audio visual terbukti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu pada keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, model Think Pair 

Share dengan media audio visual dapat dijadikan acuan guru sebagai 

solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran 

yang lain. 

5.2.2. Bagi siswa 

Diharapkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran menggunakan model 

Think Pair Share dengan media audio visual sehingga hasil belajar yang 

dicapai dapat maksimal.  

5.2.3. Bagi Sekolah/Lembaga 

Penelitian melalui model Think Pair Share dengan media audio visual ini 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga 

maupun pengembang pendidikan lainya, sehingga model Think Pair Share 

dengan media audio visual menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran 

semakin efektif dan efisien 
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN PENETAPAN 

INDIKATOR 
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INSTRUMEN PEMEROLEHAN DATA 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA 

SEMARANG 

KETRAMPILAN GURU 

MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

KETRAMPILAN GURU INDIKATOR 

KETRAMPILAN GURU 

MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA 

AUDIO VISUAL 

1 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran ,  

2 Guru menunjukkan 

media audio visual 

berupa slide power 

point dan video 

3 Membagi kelompok 

masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 

siswa secara 

berpasangan 

4 Memandu diskusi dan 

melakukan penilaian 

proses. 

5 Memberikan klarifikasi 

pembelajaran 

1 Ketrampilan  

membuka dan 

menutup 

pembelajaran 

2 Ketrampilan bertanya 

3 Ketrampilan  

menjelaskan 

4 Ketrampilan 

menggunakan variasi 

5 Ketrampilan 

memberi penguatan 

6 Ketrampilan 

mengelola kelas 

7 Ketrampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. 

8 Ketrampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

1 Guru mengkondisikan 

siswa untuk fokus 

menerima 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

2 Guru menjelaskan 

tentang materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

3 Guru menayangkan 

media audio visual 

berupa video 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

4 Guru membimbing 

tanya jawab berkaitan 

dengan isi video yang 

ditayangkan 

(keterampilan 

bertanya) 

5 Guru membentuk 

kelompok. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

6 Guru memberikan 

permasalahan  dalam 

bentuk LKK yang 
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berkaitan dengan 

materi. (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7 Guru membimbing 

siswa dalam 

kelompok(keterampila

n pembelajaran 

perseorangan/ 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

8 Guru membimbing 

siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimatnya sendiri. 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

9 Guru menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA 

SEMARANG 

Langkah-langkah 

menggunakan  

model TPS 

(Think Pair 

Share)dengan 

media audio 

visual. 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa dalam 

pembelajaran IPS menggunakan   

model TPS (Think Pair 

Share)dengan media audio visual. 

1. Apersepsi 

pembentukan 

kelompok, dan 

pengamatan 

2. Secara 

berkelompok 

berdiskusi 

tentang 

pertanyaan 

yang telah 

diberikan 

3. Berfikir  

(think) 

jawaban dari 

soal yang ada 

di dalam kartu 

pembelajaran. 

4. Berpasang-

pasangan 

(pair) dengan 

siswa lain 

sesuai dengan 

kelompoknya 

untuk 

mendiskusika

n apa yang 

telah mereka 

pikirkan. 

5. Masing-

masing 

1) Aktivitas visual 

(visual activities), 

seperti  membaca, 

memerhatikan 

gambar 

demonstrasi,percobaa

n, pekerjaan orang 

lain. 

2) Aktivitas lisan (oral 

activities), seperti  

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, diskusi, 

instrupsi. 

3) Aktivitas 

mendengarkan 

(listening activities), 

seperti mendengarkan  

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4) Aktivitas menulis 

(writing activities) , 

seperti  menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket, 

1) Mendengarkan penjelasan guru 

(listening activities, emosinal 

activities)  

2) Mengamati media audio visual 

berupa video dan slide 

powerpoint (visual activities, 

listening activities, writing 

activities, mental activities, 

emotional activities)  

3) Aktif bertanya dalam 

pembelajaran (oral activities, 

motor activities) dengan 

descriptor sebagai berikut:  

4) Kemampuan siswa bekerja 

dalam kelompok membahas 

suatu masalah yang berupa LKS 

sesuai dengan pengetahuan 

awal mereka. (oral activities, 

visual activieties, listening 

activites, writing activities, 

mental activities, emotional 

activities). 

5) Keberanian siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok (motor 

activities, mental activities, oral 

activities) , dengan descriptor 

sebagai berikut :  

6) Kemampuan siswa menanggapi 

hasil kerja kelompok lain 

(visual activities, oral activities, 
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kelompok 

untuk berbagi 

(share) 

mempresentas

ikan hasil 

diskusi 

kedepan kelas. 

 

menyalin. 

5) Aktivitasmenggambar 

(Drawing 

activities),seperti  

menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram   

6) Aktivitas motor 

(motor activities), 

seperi  melakukan 

percobaan,membut 

konstruksi, model 

mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak 

7) Aktivitas mental 

(mental activities), 

seperti  menenggapi, 

mengingat,memecahk

an soal, menganalisis, 

melihat 

hubungan,mengambil 

keputusan. 

8) Aktivitas emosional 

(emotion activities) 

,seperti  menaruh 

minat, merasa bosan, 

gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

listening activities, motor 

activities, emosional activities). 

7) Kemampuan siswa melakukan 

analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah (oral 

activities, mental activities, 

emotional activities)  

8) Mengerjakan evaluasi (writing 

activities, mental activitis, 

emosional activities)  

9) Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model Think Pair 

Share dengan media audio 

visual (visual activities, oral 

activities, mental activities, 

listening activities) listening 

activities, motor activities, 

emosional activities) 

7) Kemampuan siswa melakukan 

analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah (oral 

activities, mental activities, 

emotional activities)  

8) Mengerjakan evaluasi (writing 

activities, mental activitis, 

emosional activities)  

9) Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model Think Pair 

Share dengan media audio 

visual (visual activities, oral 

activities, mental activities, 

listening activities)  
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KISI KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share 

dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SD N Ngijo 01 Kota 

Semarang 

NO VARIABEL INDIKATOR SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTRUMEN 

1 KETRAMPILAN 

GURU 

MELALUI 

MODEL THINK 

PAIR SHARE 

DENGAN 

MEDIA AUDIO 

VISUAL 

1. Guru 

mengkondisikan 

siswa untuk fokus 

menerima 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

2. Guru menjelaskan 

tentang materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

3. Guru menayangkan 

media audio visual 

berupa video 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

4. Guru membimbing 

tanya jawab 

berkaitan dengan 

isi video yang 

ditayangkan 

(keterampilan 

bertanya) 

5. Guru membentuk 

kelompok. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Guru memberikan 

permasalahan  

dalam bentuk LKK 

yang berkaitan 

1. Guru  

2.  Catatan 

Lapangan  

1. Lembar Observasi 

2. Catatan  lapangan 

 



262 
 
 

 

dengan materi. 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

7. Guru membimbing 

siswa dalam 

kelompok(keteram

pilan 

pembelajaran 

perseorangan/ 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

8. Guru membimbing 

siswa menjelaskan 

konsepnya dengan 

kalimatnya sendiri. 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

9. Guru menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

2 Aktivitas Siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

menggunakan   

model TPS 

(Think Pair 

Share)dengan 

media audio 

visual 

1. Mendengarkan 

penjelasan guru 

(listening 

activities, emosinal 

activities)  

2. Mengamati media 

audio visual 

berupa video dan 

slide powerpoint 

(visual activities, 

listening activities, 

writing activities, 

mental activities, 

emotional 

activities)  

3. Aktif bertanya 

dalam 

pembelajaran (oral 

activities, motor 

activities) dengan 

1. Siswa  

2. Foto  

3. Catatan 

lapangan  

1. Lembar Observasi 

2. Catatan Lapangan 

3. Angket 
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descriptor sebagai 

berikut:  

4. Kemampuan siswa 

bekerja dalam 

kelompok 

membahas suatu 

masalah yang 

berupa LKS sesuai 

dengan 

pengetahuan awal 

mereka. (oral 

activities, visual 

activieties, 

listening activites, 

writing activities, 

mental activities, 

emotional 

activities). 

5. Keberanian siswa 

menampilkan hasil 

kerja kelompok 

(motor activities, 

mental activities, 

oral activities) , 

dengan descriptor 

sebagai berikut :  

6. Kemampuan siswa 

menanggapi hasil 

kerja kelompok 

lain (visual 

activities, oral 

activities, listening 

activities, motor 

activities, 

emosional 

activities). 

7. Kemampuan siswa 

melakukan analisis 

dan evaluasi proses 

pemecahan 

masalah (oral 

activities, mental 

activities, 

emotional 

activities)  

8. Mengerjakan 
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evaluasi (writing 

activities, mental 

activitis, emosional 

activities)  

9. Keaktifan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

model Think Pair 

Share dengan 

media audio visual 

(visual activities, 

oral activities, 

mental activities, 

listening activities) 

3 Hasil belajar 

menggunakan 

model TPS 

(Think Pair 

Share) dengan 

media audio 

visual. 

Ranah Afektif 

1. Kerja keras  

2. Tanggung jawab 

3. Disiplin  

Ranah Psikomotor 

1. Kemampuan siswa 

dalam menjalankan 

instruksi guru 

(membentuk 

kelompok) 

(adaptasion),  

2. Ketepatan dalam 

menempelkan 

(memposisikan) 

gambar tentang 

permasalahan 

pribadi, 

permasalahan 

dilingkungan sekitar 

dan permasalahan di 

perkotaan pada 

papan tulis 

(Complex Overt 

Response) 

3. Kemampuan dalam 

menyampaikan 

(menjelaskan) hasil 

kerja kelompok 

(Mechanism). 

Siswa  

Foto  

Catatan 

lapangan 

Lembar Observasi 

2. Catatan Lapangan 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS 1 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari/tanggal : Kamis, 12 Februari 2015 

 Nama Pengamat  : H. Bisri, S.Pd 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No  Indikator  Descriptor Nampak Tingkat 

kemampuan  

skor 

4 3 2 1 

1 Guru 

mengkondisikan 

siswa untuk 

fokus menerima 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1 menarik perhatian siswa. 

2 memotivasi siswa. 

3 memberikan acuan 

tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan 

4 mengaitkan antara materi 

pembelajaran 

sebelumnya dengan 

materi yang akan dibahas 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  √  2 

2 Guru 

menjelaskan 

tentang materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1 penjelasan materi jelas 

dan mudah mudah 

dipahami. 

2 penyampaian materi 

dilakukan secara 

sistematis. 

3 menggunakan contoh 

atau ilustrasi dalam 

menjelaskan  materi. 

4  ada umpan balik dalam 

menjelaskan materi 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

3 Guru 

menayangkan 

media audio 

visual berupa 

video dan slide 

powerpoint. 

1. media yang ditayangkan 

sesuai dengan materi 

2. media dapat dilihat 

dengan jelas.  

3. variasi mimik dalam 

penayangan media. 

√ 

 

√ 

 

 

 

 √   3 
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(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

4. Ada variasi suara guru 

ketika menayangkan 

media. 

√ 

 

4 Guru 

membimbing 

tanya jawab 

berkaitan 

dengan isi video 

yang 

ditayangkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1 Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas 

dan keras 

2 Posisi guru bervariasi 

(tidak terpaku pada satu 

tempat) 

3 Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

4 Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berfikir menentukan 

jawaban 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

    3 

5 Guru 

membentuk 

kelompok. 

(keterampilan 

mengelola 

kelas) 

1 guru menunjukkan sikap 

tanggap dalam membagi 

kelompok. 

2 menjelaskan aturan kerja 

kelompok. 

3 memberikan lembar kerja 

kelompok. 

4 melakukan pendekatan 

pemecahan masalah 

kelompok 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

    3 
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6 Guru 

memberikan 

permasalahan  

dalam bentuk 

LKK yang 

berkaitan 

dengan materi. 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

 

1 memusatkan perhatian 

siwa pada topik 

diskusi. 

2  memperjelas masalah / 

pendapat yang muncul. 

3 Lembar kerja 

menggunakan bahasa 

yang dapat dimengerti 

siswa. 

4  masalah dapat 

ditemukan di 

lingkungan anak 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

    2 

7 Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kelompok 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan/ 

mengajar 

kelompok kecil 

dan 

perorangan) 

 

1 Membimbing siswa 

dalam mengidentifikasi 

masalah yang diberikan 

2 Membimbing siswa 

dalam merencanakan 

pemecahan masalah 

3 Membimbing siswa 

menerapkan pemecahan 

masalah 

4 Menindaklanjuti hasil 

diskusi  

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

    3 

8 Guru 

membimbing 

siswa 

menjelaskan 

konsepnya 

1. Penguatan diberikan 

dalam bentuk verbal 

(lisan) 

2. Penguatan disampaikan 

dnegan bahasa yang 

√ 

 

 

 

√ 

    3 
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dengan 

kalimatnya 

sendiri. 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

 

padat, singkat dan jelas 

3. Penguatan diberikan 

dalam bentuk non-verbal 

(gerakan, pendekatan, 

simbol/benda) 

4. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

9 Guru menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

 

1 Menarik kesimpulan 

2 Melaksanakan refleksi 

3 Memberikan evaluasi 

4 Menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

    4 

Jumlah score 26 

Jumlah Score = 26 Kategori = BAIK 

 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

Semarang , 12 Februari 2015 

Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2015 

 Nama Pengamat  : H. Bisri, S.Pd 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No  Indikator  Descriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

skor 

4 3 2 1 

1 Guru 

mengkondisikan 

siswa untuk 

fokus menerima 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1 menarik perhatian siswa. 

2 memotivasi siswa. 

3 memberikan acuan 

tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan 

4 mengaitkan antara materi 

pembelajaran 

sebelumnya dengan 

materi yang akan dibahas 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  √  4 

2 Guru 

menjelaskan 

tentang materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1 penjelasan materi jelas 

dan mudah mudah 

dipahami. 

2 penyampaian materi 

dilakukan secara 

sistematis. 

3 menggunakan contoh 

atau ilustrasi dalam 

menjelaskan  materi. 

4  ada umpan balik dalam 

menjelaskan materi 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

3 Guru 

menayangkan 

media audio 

visual berupa 

video dan slide 

powerpoint. 

1. media yang ditayangkan 

sesuai dengan materi 

2. media dapat dilihat 

dengan jelas.  

3. variasi mimik dalam 

penayangan media. 

√ 

 

√ 

 

 

 

 √   3 
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(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

4. Ada variasi suara guru 

ketika menayangkan 

media. 

4 Guru 

membimbing 

tanya jawab 

berkaitan 

dengan isi video 

yang 

ditayangkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1 Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas 

dan keras 

2 Posisi guru bervariasi 

(tidak terpaku pada satu 

tempat) 

3 Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

4 Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berfikir menentukan 

jawaban 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 √   3 

5 Guru 

membentuk 

kelompok. 

(keterampilan 

mengelola 

kelas) 

1 guru menunjukkan sikap 

tanggap dalam membagi 

kelompok. 

2 menjelaskan aturan kerja 

kelompok. 

3 memberikan lembar kerja 

kelompok. 

4 melakukan pendekatan 

pemecahan masalah 

kelompok 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√    4 

6 Guru 

memberikan 

1 memusatkan perhatian 

siwa pada topik 

√ 

 

 √   3 
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permasalahan  

dalam bentuk 

LKS yang 

berkaitan 

dengan materi. 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

 

diskusi. 

2  memperjelas masalah / 

pendapat yang muncul. 

3 Lembar kerja 

menggunakan bahasa 

yang dapat dimengerti 

siswa. 

4  masalah dapat 

ditemukan di 

lingkungan anak 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

7 Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kelompok 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan/ 

mengajar 

kelompok kecil 

dan 

perorangan) 

 

1 Membimbing siswa 

dalam mengidentifikasi 

masalah yang diberikan 

2 Membimbing siswa 

dalam merencanakan 

pemecahan masalah 

3 Membimbing siswa 

menerapkan pemecahan 

masalah 

4 Menindaklanjuti hasil 

diskusi  

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 √   3 
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8 Guru 

membimbing 

siswa 

menjelaskan 

konsepnya 

dengan 

kalimatnya 

sendiri. 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

 

1. Penguatan diberikan 

dalam bentuk verbal 

(lisan) 

2. Penguatan disampaikan 

dnegan bahasa yang 

padat, singkat dan jelas 

3. Penguatan diberikan 

dalam bentuk non-verbal 

(gerakan, pendekatan, 

simbol/benda) 

4. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 √   3 

9 Guru menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

 

1 Menarik kesimpulan 

2 Melaksanakan refleksi 

3 Memberikan evaluasi 

4 Menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya 

 

√ 

 

√ 

√ 

 √   3 

Jumlah score 29 

Jumlah Score = 29 Kategori = BAIK 
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Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

Semarang , 18 Februari 2015 

Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari/tanggal : Selasa, 24 Ferbuari 2015 

 Nama Pengamat  : H. Bisri, S.Pd 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No  Indikator  Descriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

score 

4 3 2 1 

1 Guru 

mengkondisikan 

siswa untuk 

fokus menerima 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1 menarik perhatian siswa. 

2 memotivasi siswa. 

3 memberikan acuan 

tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan 

4 mengaitkan antara materi 

pembelajaran 

sebelumnya dengan 

materi yang akan dibahas 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√    4 

2 Guru 

menjelaskan 

tentang materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1 penjelasan materi jelas 

dan mudah mudah 

dipahami. 

2 penyampaian materi 

dilakukan secara 

sistematis. 

3 menggunakan contoh 

atau ilustrasi dalam 

menjelaskan  materi. 

4  ada umpan balik dalam 

menjelaskan materi 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 √   3 

3 Guru 

menayangkan 

media audio 

visual berupa 

video 

(keterampilan 

mengadakan 

1. media yang ditayangkan 

sesuai dengan materi 

2. media dapat dilihat 

dengan jelas.  

3. variasi mimik dalam 

penayangan media. 

4. Ada variasi suara guru 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 √   3 
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variasi) 

 

ketika menayangkan 

media. 

4 Guru 

membimbing 

tanya jawab 

berkaitan 

dengan isi video 

yang 

ditayangkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1 Suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas 

dan keras 

2 Posisi guru bervariasi 

(tidak terpaku pada satu 

tempat) 

3 Adanya variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan individu) 

4 Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berfikir menentukan 

jawaban 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 √   3 

5 Guru 

membentuk 

kelompok. 

(keterampilan 

mengelola 

kelas) 

1 guru menunjukkan sikap 

tanggap dalam membagi 

kelompok. 

2 menjelaskan aturan kerja 

kelompok. 

3 memberikan lembar kerja 

kelompok. 

4 melakukan pendekatan 

pemecahan masalah 

kelompok 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√    4 

6 Guru 

memberikan 

permasalahan  

dalam bentuk 

LKK yang 

1 memusatkan perhatian 

siwa pada topik 

diskusi. 

2  memperjelas masalah / 

pendapat yang muncul. 

√ 

 

 

 

 

 √   3 
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berkaitan 

dengan materi. 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

 

3 Lembar kerja 

menggunakan bahasa 

yang dapat dimengerti 

siswa. 

4  masalah dapat 

ditemukan di 

lingkungan anak 

 

√ 

 

 

√ 

7 Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kelompok(keter

ampilan 

pembelajaran 

perseorangan/ 

mengajar 

kelompok kecil 

dan 

perorangan) 

 

1 Membimbing siswa 

dalam mengidentifikasi 

masalah yang diberikan 

2 Membimbing siswa 

dalam merencanakan 

pemecahan masalah 

3 Membimbing siswa 

menerapkan pemecahan 

masalah 

4 Menindaklanjuti hasil 

diskusi  

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

8 Guru 

membimbing 

siswa 

menjelaskan 

konsepnya 

dengan 

kalimatnya 

sendiri. 

(keterampilan 

memberikan 

1. Penguatan diberikan 

dalam bentuk verbal 

(lisan) 

2. Penguatan disampaikan 

dnegan bahasa yang 

padat, singkat dan jelas 

3. Penguatan diberikan 

dalam bentuk non-verbal 

(gerakan, pendekatan, 

simbol/benda) 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√    4 
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penguatan) 

 

4. Penguatan diberikan pada 

semua siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran 

 

√ 

9 Guru menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

 

1 Menarik kesimpulan 

2 Melaksanakan refleksi 

3 Memberikan evaluasi 

4 Menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√    4 

Jumlah score 31 

Jumlah Score = 31 Kategori = SANGAT BAIK 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

Semarang, 24 Februari 2015 

Observer 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Kamis, 12 Februari 2015 

 Observer  : Saras Yuniar Pinasthi 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No  Indicator  deskriptor Chek 

(√) 

Tuingaklat 

kemampuan 

score 

4 3 2 1 

1 Mendengarkan 

penjelasan guru 

(listening 

activities, 

emosinal 

activities)  

1. mendengarkan penjelasan 

dari awal sampai akhir.  

2. memdengarkan dengan 

tenang. 

3. perhatian siswa terfokus 

pada guru, 

4. memcatat hal penting 

berkaitan dengan 

penjelasan guru. 

√   √  2 

2 Mengamati 

media audio 

visual berupa 

video dan slide 

powerpoint 

(visual 

activities, 

listening 

activities, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

1. Siswa mengamati video 

dan slide powerpoint 

dengan seksama,  

2. Siswa mengajukan 

pertanyaan tentang video 

yang ditayangkan 

3. Siswa mecatat isi video 

yang ditayangkan,  

4. Siswa memperhatikan 

tayangan video dengan 

focus dari awal sampai 

akhir penayangan 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

    3 

3 Aktif bertanya 

dalam 

pembelajaran 

1. siswa berani mengajukan 

pertanyaan. 

2. pertanyaan yang diajukan 

√ 

 

 

 √   3 
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(oral activities, 

motor activities) 

sesuai dengan materi 

yang sedang dibahas, 

3. bahasa yang digunakan 

jelas dan mudah 

dipahami, 

4. pertanyaan yang diajukan 

menarik perhatian siswa 

yang lain. 

 

 

 

√ 

4 Kemampuan 

siswa bekerja 

dalam 

kelompok 

membahas suatu 

masalah yang 

berupa LKS 

sesuai dengan 

pengetahuan 

awal mereka. 

(oral activities, 

visual 

activieties, 

listening 

activites, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

1. bersedia berkelompok 

2. bekerja dalam kelompok 

dengan semangat, 

3. menyampaikan pendapat 

saat bekerja dalam 

kelompok. 

4. Mencatat hasil kerja 

kelompok 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

5 Keberanian 1. menyajikan hasil kerja √   √  2 
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siswa 

menampilkan 

hasil kerja 

kelompok 

(motor 

activities, 

mental 

activities, oral 

activities) 

kelompok dengan bahasa 

yang jelas dan mudah 

dipahami, 

2. percaya diri dalam 

menyajikan hasil kerja 

kelompok, 

3. lancar dalam menyajikan 

hasil kerja kelompok. 

4. siswa menunjukkan sikap 

berani dan tegas saat 

menyampaikan hasil 

kerja kelompok. 

6 Kemampuan 

siswa 

menanggapi 

hasil kerja 

kelompok lain 

(visual 

activities, oral 

activities, 

listening 

activities, motor 

activities, 

emosional 

activities), 

1. siswa menggunakan 

bahasa yang jelas dan 

mudah dipahami, 

2. siswa menanggapi hasil 

kerja kelompok sesuai 

dengan permasalahan 

yang sedang dibahas.  

3. Suara siswa jelas 

terdengar ke seluruh 

ruang kelas,  

4. Menunjukkan sikap 

berani dan tegas saat 

menanggapi hasil kerja 

kelompok lain 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

7 Kemampuan 

siswa 

melakukan 

analisis dan 

1. siswa bersungguh-

sungguh dalam 

melakukan analisis dan 

evaluasi, 

√   √  2 
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evaluasi proses 

pemecahan 

masalah (oral 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

2. analisis dan evaluasi 

sesuai dengan masalah 

yang diberikan, 

3. melakukan analisis dan 

evaluasi dengan baik dan 

benar, 

4. bertanggung jawab 

terhadap analisis dan 

evaluasi yang diutarakan. 

8 Mengerjakan 

evaluasi 

(writing 

activities, 

mental activitis, 

emosional 

activities) 

1. siswa mengerjakan 

evaluasi secara mandiri 

2. siswa mengerjakan 

evaluasi dengan tertib,  

3. siswa mengerjakan 

evaluasi dengan 

bersungguh-sungguh, 

4. siswa mengerjakan 

evaluasi tepat waktu 

√   √  2 

9 Keaktifan siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

model Think 

Pair Share 

dengan media 

audio visual 

(visual 

activities, oral 

1. siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal 

hingga akhir 

2.  siswa berani 

mengemukakan gagasan/ 

pendapat 

3. siswa berani bertanya 

jika kurang memahami 

penjelasan 

4. siswa melakukan semua 

instruksi dari guru 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 √   3 
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activities, 

mental 

activities, 

listening 

activities) 

Jumlah score 22 

Jumlah Score = 22. Kategori = CUKUP 

 

Kriteria penilaian : 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

Semarang, 12 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Angga Dicky Pratama 

Saputra 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 21 C 

2 
Oksavino Rachel 

Alpian 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 C 

3 Agung Dwi Oktavianto 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 C 

4 Karunia safitri 2 2 3 3 3 2 3 3 3 24 C 

5 Aulia Justine Paramesti 2 2 2 2 3 3 2 3 3 22 C 

6 Defiana Kartika Putri 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

7 
Dhesta Sayekti 

Priyambodo 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

8 Hasna Rizki Nurazizah 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 B 

9 Jessica Puri Ananda 2 3 3 2 2 2 3 3 3 23 B 

10 
Meylani Setya 

Anggraeni 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 C 

11 
Muhamad Zidan 

Fitriyanto 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 C 

12 Rizki Fajar Mulya 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 C 

13 Salsa Bella Aulia 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 C 

14 Samuel Marcel Andrian 2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 B 

15 
Santana Willy 

Abimanyu 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 C 

16 Septia Maharani 2 3 2 2 2 3 3 4 2 23 B 

17 Seylla Putri Rahmawati 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20 C 

18 
Tasya Putri Kusuma 

Dewi 
3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 B 

19 
Zaqy Aldeva 

Arifiyananda 
3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 B 

20 Maherdra Aji Sukma 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 B 

JUMLAH SKOR 442 

RATA-RATA SKOR 22.1 

KATEGORI CUKUP 
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Semarang, 12 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal :Rabu, 18 Februari 2015 

 Observer  : Saras Yuniar Pinasthi 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No  Indicator  deskriptor Chek 

(√) 

Tuingaklat 

kemampuan 

score 

4 3 2 1 

1 Mendengarkan 

penjelasan guru 

(listening 

activities, 

emosinal 

activities)  

1. mendengarkan penjelasan 

dari awal sampai akhir.  

2. memdengarkan dengan 

tenang. 

3. perhatian siswa terfokus 

pada guru, 

4. memcatat hal penting 

berkaitan dengan 

penjelasan guru. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

2 Mengamati 

media audio 

visual berupa 

video dan slide 

powerpoint 

(visual 

activities, 

listening 

activities, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

1. Siswa mengamati video 

dan slide powerpoint 

dengan seksama,  

2. Siswa mengajukan 

pertanyaan tentang video 

yang ditayangkan 

3. Siswa mecatat isi video 

yang ditayangkan,  

4. Siswa memperhatikan 

tayangan video dengan 

focus dari awal sampai 

akhir penayangan 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 √   3 

3 Aktif bertanya 

dalam 

pembelajaran 

1. siswa berani mengajukan 

pertanyaan. 

2. pertanyaan yang diajukan 

√ 

 

 

 √   3 
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(oral activities, 

motor activities) 

sesuai dengan materi 

yang sedang dibahas, 

3. bahasa yang digunakan 

jelas dan mudah 

dipahami, 

4. pertanyaan yang diajukan 

menarik perhatian siswa 

yang lain. 

 

 

 

√ 

4 Kemampuan 

siswa bekerja 

dalam 

kelompok 

membahas suatu 

masalah yang 

berupa LKS 

sesuai dengan 

pengetahuan 

awal mereka. 

(oral activities, 

visual 

activieties, 

listening 

activites, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

1. bersedia berkelompok 

2. bekerja dalam kelompok 

dengan semangat, 

3. menyampaikan pendapat 

saat bekerja dalam 

kelompok. 

4. Mencatat hasil kerja 

kelompok 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

5 Keberanian 1. menyajikan hasil kerja √  √   3 
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siswa 

menampilkan 

hasil kerja 

kelompok 

(motor 

activities, 

mental 

activities, oral 

activities) 

kelompok dengan bahasa 

yang jelas dan mudah 

dipahami, 

2. percaya diri dalam 

menyajikan hasil kerja 

kelompok, 

3. lancar dalam menyajikan 

hasil kerja kelompok. 

4. siswa menunjukkan sikap 

berani dan tegas saat 

menyampaikan hasil 

kerja kelompok. 

6 Kemampuan 

siswa 

menanggapi 

hasil kerja 

kelompok lain 

(visual 

activities, oral 

activities, 

listening 

activities, motor 

activities, 

emosional 

activities), 

1. siswa menggunakan 

bahasa yang jelas dan 

mudah dipahami, 

2. siswa menanggapi hasil 

kerja kelompok sesuai 

dengan permasalahan 

yang sedang dibahas.  

3. Suara siswa jelas 

terdengar ke seluruh 

ruang kelas,  

4. Menunjukkan sikap 

berani dan tegas saat 

menanggapi hasil kerja 

kelompok lain 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

7 Kemampuan 

siswa 

melakukan 

analisis dan 

1. siswa bersungguh-

sungguh dalam 

melakukan analisis dan 

evaluasi, 

√ 

 

 

 

 √   3 
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evaluasi proses 

pemecahan 

masalah (oral 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

2. analisis dan evaluasi 

sesuai dengan masalah 

yang diberikan, 

3. melakukan analisis dan 

evaluasi dengan baik dan 

benar, 

4. bertanggung jawab 

terhadap analisis dan 

evaluasi yang diutarakan. 

 

√ 

 

8 Mengerjakan 

evaluasi 

(writing 

activities, 

mental activitis, 

emosional 

activities) 

1. siswa mengerjakan 

evaluasi secara mandiri 

2. siswa mengerjakan 

evaluasi dengan tertib,  

3. siswa mengerjakan 

evaluasi dengan 

bersungguh-sungguh, 

4. siswa mengerjakan 

evaluasi tepat waktu 

√ 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

9 Keaktifan siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

model Think 

Pair Share 

dengan media 

audio visual 

(visual 

activities, oral 

1. siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal 

hingga akhir 

2.  siswa berani 

mengemukakan gagasan/ 

pendapat 

3. siswa berani bertanya 

jika kurang memahami 

penjelasan 

4. siswa melakukan semua 

instruksi dari guru 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√    4 
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activities, 

mental 

activities, 

listening 

activities) 

 

Jumlah score 28 

Jumlah Score = 28. Kategori = BAIK 

 

Kriteria penilaian : 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

Semarang,18 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

No Nama Siswa 

Aktivitas Siswa 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Angga Dicky 

Pratama S. 
2 4 3 4 3 3 3 3 3 28 SB 

2 
Oksavino Rachel 

Alpian 
4 4 4 4 2 2 4 2 4 30 SB 

3 
Agung Dwi 

Oktavianto 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 SB 

4 Karunia safitri 2 2 3 4 3 4 4 4 3 29 B 

5 
Aulia Justine 

Paramesti 
2 3 2 3 3 3 4 4 4 28 B 

6 
Defiana Kartika 

Putri 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 SB 

7 
Dhesta Sayekti 

Priyambodo 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 B 

8 
Hasna Rizki 

Nurazizah 
2 3 2 3 3 4 4 3 4 28 B 

9 Jessica Puri Ananda 2 2 3 4 4 3 3 3 3 27 B 

10 
Meylani Setya 

Anggraeni 
3 4 2 3 4 3 3 4 2 28 B 

11 
Muhamad Zidan 

Fitriyanto 
2 3 2 4 2 2 4 2 2 23 B 

12 Rizki Fajar Mulya 2 2 4 4 4 2 3 3 3 27 B 

13 Salsa Bella Aulia 3 3 4 4 4 4 2 2 4 30 SB 

14 
Samuel Marcel 

Andrian 
2 3 2 4 2 4 4 3 3 27 B 

15 
Santana Willy 

Abimanyu 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 20 C 

16 Septia Maharani 2 3 2 2 4 3 3 4 2 25 B 

17 
Seylla Putri 

Rahmawati 
4 4 4 3 3 4 4 3 2 31 C 

18 
Tasya Putri Kusuma 

Dewi 
3 2 2 2 2 4 3 4 3 25 B 

19 
Zaqy Aldeva 

Arifiyananda 
4 3 3 3 3 3 4 2 4 29 B 

20 
Maherdra Aji 

Sukma 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 SB 
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JUMLAH SKOR 565 

RATA-RATA SKOR 28,25 

KATEGORI BAIK 

 

Semarang,18 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal :Selasa, 24 Februari 2015 

 Observer  : Saras Yuniar Pinasthi 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No  Indicator  deskriptor Chek 

(√) 

Tuingaklat 

kemampuan 

score 

4 3 2 1 

1 Mendengarkan 

penjelasan guru 

(listening 

activities, 

emosinal 

activities)  

1. mendengarkan penjelasan 

dari awal sampai akhir.  

2. memdengarkan dengan 

tenang. 

3. perhatian siswa terfokus 

pada guru, 

4. memcatat hal penting 

berkaitan dengan 

penjelasan guru. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

   4 

2 Mengamati 

media audio 

visual berupa 

video dan slide 

powerpoint 

(visual 

activities, 

listening 

activities, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

1. Siswa mengamati video 

dan slide powerpoint 

dengan seksama,  

2. Siswa mengajukan 

pertanyaan tentang video 

yang ditayangkan 

3. Siswa mecatat isi video 

yang ditayangkan,  

4. Siswa memperhatikan 

tayangan video dengan 

focus dari awal sampai 

akhir penayangan 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 √   3 

3 Aktif bertanya 

dalam 

pembelajaran 

1. siswa berani mengajukan 

pertanyaan. 

2. pertanyaan yang diajukan 

√ 

 

 

 √   3 
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(oral activities, 

motor activities) 

sesuai dengan materi 

yang sedang dibahas, 

3. bahasa yang digunakan 

jelas dan mudah 

dipahami, 

4. pertanyaan yang diajukan 

menarik perhatian siswa 

yang lain. 

 

 

 

√ 

4 Kemampuan 

siswa bekerja 

dalam 

kelompok 

membahas suatu 

masalah yang 

berupa LKS 

sesuai dengan 

pengetahuan 

awal mereka. 

(oral activities, 

visual 

activieties, 

listening 

activites, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

1. bersedia berkelompok 

2. bekerja dalam kelompok 

dengan semangat, 

3. menyampaikan pendapat 

saat bekerja dalam 

kelompok. 

4. Mencatat hasil kerja 

kelompok 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

   4 

5 Keberanian 1. menyajikan hasil kerja √  √   3 
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siswa 

menampilkan 

hasil kerja 

kelompok 

(motor 

activities, 

mental 

activities, oral 

activities) 

kelompok dengan bahasa 

yang jelas dan mudah 

dipahami, 

2. percaya diri dalam 

menyajikan hasil kerja 

kelompok, 

3. lancar dalam menyajikan 

hasil kerja kelompok. 

4. siswa menunjukkan sikap 

berani dan tegas saat 

menyampaikan hasil 

kerja kelompok. 

6 Kemampuan 

siswa 

menanggapi 

hasil kerja 

kelompok lain 

(visual 

activities, oral 

activities, 

listening 

activities, motor 

activities, 

emosional 

activities), 

1. siswa menggunakan 

bahasa yang jelas dan 

mudah dipahami, 

2. siswa menanggapi hasil 

kerja kelompok sesuai 

dengan permasalahan 

yang sedang dibahas.  

3. Suara siswa jelas 

terdengar ke seluruh 

ruang kelas,  

4. Menunjukkan sikap 

berani dan tegas saat 

menanggapi hasil kerja 

kelompok lain 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

   4 

7 Kemampuan 

siswa 

melakukan 

analisis dan 

1. siswa bersungguh-

sungguh dalam 

melakukan analisis dan 

evaluasi, 

√ 

 

 

 

 √   3 
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evaluasi proses 

pemecahan 

masalah (oral 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

2. analisis dan evaluasi 

sesuai dengan masalah 

yang diberikan, 

3. melakukan analisis dan 

evaluasi dengan baik dan 

benar, 

4. bertanggung jawab 

terhadap analisis dan 

evaluasi yang diutarakan. 

 

√ 

 

8 Mengerjakan 

evaluasi 

(writing 

activities, 

mental activitis, 

emosional 

activities) 

1. siswa mengerjakan 

evaluasi secara mandiri 

2. siswa mengerjakan 

evaluasi dengan tertib,  

3. siswa mengerjakan 

evaluasi dengan 

bersungguh-sungguh, 

4. siswa mengerjakan 

evaluasi tepat waktu 

√ 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

9 Keaktifan siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

model Think 

Pair Share 

dengan media 

audio visual 

(visual 

activities, oral 

1. siswa mengikuti 

pembelajaran dari awal 

hingga akhir 

2.  siswa berani 

mengemukakan gagasan/ 

pendapat 

3. siswa berani bertanya 

jika kurang memahami 

penjelasan 

4. siswa melakukan semua 

instruksi dari guru 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√    4 
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activities, 

mental 

activities, 

listening 

activities) 

 

 

 

Jumlah score 31 

Jumlah Score = 31. Kategori = SANGAT BAIK 

 

Kriteria penilaian : 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

22,5 ≤ skor < 29,25 63%-81% B (baik) Berhasil  

15,75 ≤ skor < 22,5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

9  ≤ skor < 15,75 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

Semarang,24 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Angga Dicky 

Pratama S. 
2 4 4 4 3 4 4 4 3 32 SB 

2 
Oksavino Rachel 

Alpian 
4 4 4 4 2 2 4 2 4 30 SB 

3 
Agung Dwi 

Oktavianto 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 SB 

4 Karunia Safitri 4 2 4 4 3 4 4 4 3 32 SB 

5 
Aulia Justine 

Paramesti 
2 3 2 4 4 4 4 4 4 31 SB 

6 
Defiana Kartika 

Putri 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 SB 

7 
Dhesta Sayekti 

Priyambodo 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 32 SB 

8 
Hasna Rizki 

Nurazizah 
2 4 4 4 3 4 4 3 4 32 SB 

9 
Jessica Puri 

Ananda 
2 2 3 4 4 3 4 3 4 29 SB 

10 
Meylani Setya 

Anggraeni 
3 4 2 3 4 3 3 4 2 28 B 

11 
Muhamad Zidan 

Fitriyanto 
                      

12 
Rizki Fajar 

Mulya 
2 2 4 4 4 4 3 3 3 29 SB 

13 Salsa Bella Aulia                       

14 
Samuel Marcel 

Andrian 
2 4 2 4 2 4 4 4 4 30 SB 

15 
Santana Willy 

Abimanyu 
2 2 4 4 2 4 2 2 2 24 B 

16 Septia Maharani 2 4 4 2 4 3 4 4 2 29 SB 

17 
Seylla Putri 

Rahmawati 
4 4 4 4 3 2 4 4 2 31 SB 

18 
Tasya Putri 

Kusuma Dewi 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 SB 

19 
Zaqy Aldeva 

Arifiyananda 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 SB 

20 Maherdra Aji 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 SB 
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Sukma 

JUMLAH SKOR 559 

RATA-RATA SKOR 31.05555556 

KATEGORI 
SANGAT 

BAIK 

 

Semarang, 24 Februari 2015 
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Catatan Lapangan Siklus I 

Kelas / Semester : IV/ II 

Hari / Tanggal  : Kamis, 12 Februari 2015 

Materi  : Masalah- Masalah Pribadi 

 

Ada beberapa siswa yang beberapa kali ijin keluar kelas untuk ke kamar 

kecil, hal ini mengganggu pembelajaran sehingga materi yang disampaikan oleh 

guru belum bisa dipahami karena beberapa siswa yang ijin keluar kelas tentu 

terlambat menerima penjelasan dari guru. 

 

 

 

 

 

Semarang, 12 Februari 2015 
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Catatan Lapangan Siklus II 

Kelas / Semester : IV/ II 

Hari / Tanggal  : Rabu, 18 Februari 2015 

Materi  : Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan  Tempat Tinggal 

 

Pada pembelajaan siklus II ini, sudah lebih baik pelaksanaannya hal-hal 

yang menjadi catatan antara lain pada saat guru melakukan pembelajaran tiba-tiba 

perangkat penunjang pembelajaran netbook yang digunakan guru padam, ternyata 

stop kontak yang digunakan oleh guru rusak, sehingga tidak ada aliran listrik yang 

mengisi baterai netbook,  beruntung masalah tersebut bisa segera diatasi sehingga 

tidak menggangu penayangan media pembelajaran  

 

 

 

Semarang, 18 Februari 2015 
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Catatan Lapangan Siklus III 

Kelas / Semester : IV/ II 

Hari / Tanggal  : Selasa, 24 Februari 2015 

Materi  : Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan  Perkotaan 

 

Pada pembelajaan siklus III ini, terjadi banyak peningkatan, namun ada hal 

yang menjadi catatan antara lain pada saat guru melakukan pembelajaran ada 

siswa yang histeris ketika guru mengumumkan bahwa waktu pengerjaan telah 

habis. Siswa tersebut berteriak karena pekerjaannya belum selese padahal waktu 

telah habis dan harus segera dikumpulkan saat itu juga. Guru memberikan 

pengarahan dan penjelasan kepada siswa tersebut, akhirnya siswa tersebut bisa 

dikendalikan dan mengumpullkan hasil pekerjaannya. 

 

 

 

Semarang, 24 Februari 2015 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 

SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG SIKLUS I 

NO NAMA SISWA 

NILAI 

SIKLUS 

I 

KETERANGAN 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 60 TIDAK TUNTAS 

2 Oksavino Rachel Alpian 62 TIDAK TUNTAS 

3 Agung Dwi Oktavianto 78 TUNTAS 

4 Karunia safitri 46 TIDAK TUNTAS 

5 Aulia Justine Paramesti 74 TUNTAS 

6 Defiana Kartika Putri 76 TUNTAS 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 70 TIDAK TUNTAS 

8 Hasna Rizki Nurazizah 82 TUNTAS 

9 Jessica Puri Ananda 80 TUNTAS 

10 Meylani Setya Anggraeni 84 TUNTAS 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto 60 TIDAK TUNTAS 

12 Rizki Fajar Mulya 44 TIDAK TUNTAS 

13 Salsa Bella Aulia 82 TUNTAS 

14 Samuel Marcel Andrian 60 TIDAK TUNTAS 

15 Santana Willy Abimanyu 76 TUNTAS 

16 Septia Maharani 60 TIDAK TUNTAS 

17 Seylla Putri Rahmawati 70 TIDAK TUNTAS 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 72 TIDAK TUNTAS 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 58 TIDAK TUNTAS 

20 Maherdra Aji Sukma 70 TIDAK TUNTAS 

RATA-RATA 68.20 

NILAI TERTINGGI 84 

NILAI TERENDAH 44 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 

SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG SIKLUS II 

NO NAMA SISWA 

NILAI 

SIKLUS 

II 

KETERANGAN 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 60 TIDAK TUNTAS 

2 Oksavino Rachel Alpian 80 TUNTAS 

3 Agung Dwi Oktavianto 82 TUNTAS 

4 Karunia safitri 50 TIDAK TUNTAS 

5 Aulia Justine Paramesti 84 TUNTAS 

6 Defiana Kartika Putri 76 TUNTAS 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 50 TIDAK TUNTAS 

8 Hasna Rizki Nurazizah 84 TUNTAS 

9 Jessica Puri Ananda 72 TIDAK TUNTAS 

10 Meylani Setya Anggraeni 74 TUNTAS 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto 62 TIDAK TUNTAS 

12 Rizki Fajar Mulya 60 TIDAK TUNTAS 

13 Salsa Bella Aulia 78 TUNTAS 

14 Samuel Marcel Andrian 52 TIDAK TUNTAS 

15 Santana Willy Abimanyu 84 TUNTAS 

16 Septia Maharani 92 TUNTAS 

17 Seylla Putri Rahmawati 84 TUNTAS 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 72 TIDAK TUNTAS 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 72 TIDAK TUNTAS 

20 Maherdra Aji Sukma 86 TUNTAS 

RATA-RATA 72.70 

NILAI TERTINGGI 92 

NILAI TERENDAH 50 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 

SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG SIKLUS III 

NO NAMA SISWA 

NILAI 

SIKLUS 

III 

KETERANGAN 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 70 TIDAK TUNTAS 

2 Oksavino Rachel Alpian 86 TUNTAS 

3 Agung Dwi Oktavianto 94 TUNTAS 

4 Karunia safitri 58 TIDAK TUNTAS 

5 Aulia Justine Paramesti 74 TUNTAS 

6 Defiana Kartika Putri 80 TUNTAS 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 74 TUNTAS 

8 Hasna Rizki Nurazizah 90 TUNTAS 

9 Jessica Puri Ananda 82 TUNTAS 

10 Meylani Setya Anggraeni 96 TUNTAS 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto - TIDAK TUNTAS 

12 Rizki Fajar Mulya 82 TUNTAS 

13 Salsa Bella Aulia - TIDAK TUNTAS 

14 Samuel Marcel Andrian 74 TUNTAS 

15 Santana Willy Abimanyu 80 TUNTAS 

16 Septia Maharani 82 TUNTAS 

17 Seylla Putri Rahmawati 94 TUNTAS 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 92 TUNTAS 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 86 TUNTAS 

20 Maherdra Aji Sukma 76 TUNTAS 

RATA-RATA 81.67 

NILAI TERTINGGI 96 

NILAI TERENDAH 58 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG  

NO NAMA SISWA 

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

NILAI 
KETERA

NGAN 
NILAI 

KETERA

NGAN 

NIL

AI 

KETERA

NGAN 

1 

Angga Dicky 

Pratama Saputra 60 

TIDAK 

TUNTAS 60 

TIDAK 

TUNTAS 70 

TIDAK 

TUNTAS 

2 

Oksavino 

Rachel Alpian 62 

TIDAK 

TUNTAS 80 TUNTAS 86 TUNTAS 

3 

Agung Dwi 

Oktavianto 78 TUNTAS 82 TUNTAS 94 TUNTAS 

4 Karunia safitri 46 

TIDAK 

TUNTAS 50 

TIDAK 

TUNTAS 58 

TIDAK 

TUNTAS 

5 

Aulia Justine 

Paramesti 74 TUNTAS 84 TUNTAS 74 TUNTAS 

6 

Defiana Kartika 

Putri 76 TUNTAS 76 TUNTAS 80 TUNTAS 

7 

Dhesta Sayekti 

Priyambodo 70 

TIDAK 

TUNTAS 50 

TIDAK 

TUNTAS 74 TUNTAS 

8 

Hasna Rizki 

Nurazizah 82 TUNTAS 84 TUNTAS 90 TUNTAS 

9 

Jessica Puri 

Ananda 80 TUNTAS 72 

TIDAK 

TUNTAS 82 TUNTAS 

10 

Meylani Setya 

Anggraeni 84 TUNTAS 74 TUNTAS 96 TUNTAS 

11 

Muhamad Zidan 

Fitriyanto 60 

TIDAK 

TUNTAS 62 

TIDAK 

TUNTAS - 

TIDAK 

TUNTAS 

12 

Rizki Fajar 

Mulya 44 

TIDAK 

TUNTAS 60 

TIDAK 

TUNTAS 82 TUNTAS 

13 

Salsa Bella 

Aulia 82 TUNTAS 78 TUNTAS - 

TIDAK 

TUNTAS 

14 

Samuel Marcel 

Andrian 60 

TIDAK 

TUNTAS 52 

TIDAK 

TUNTAS 74 TUNTAS 

15 

Santana Willy 

Abimanyu 76 TUNTAS 84 TUNTAS 80 TUNTAS 

16 Septia Maharani 60 

TIDAK 

TUNTAS 92 TUNTAS 82 TUNTAS 

17 

Seylla Putri 

Rahmawati 70 

TIDAK 

TUNTAS 84 TUNTAS 94 TUNTAS 

18 Tasya Putri 72 TIDAK 72 TIDAK 92 TUNTAS 
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Kusuma Dewi TUNTAS TUNTAS 

19 

Zaqy Aldeva 

Arifiyananda 58 

TIDAK 

TUNTAS 72 

TIDAK 

TUNTAS 86 TUNTAS 

20 

Maherdra Aji 

Sukma 70 

TIDAK 

TUNTAS 86 TUNTAS 76 TUNTAS 

RATA-RATA 68.20 72.70 81.67 

NILAI TERTINGGI 84 92 96 

NILAI TERENDAH 44 50 58 

JUMLAH  1364 1454 1470 

PRESENTASE 

KETUNTASAN 

KLASIKAL 40% 55% 80% 

 

Semarang, 24 Februari 2015 

Guru Kelas 

 

 

 

Feri Adi Setyawan 

NIM.1401411248 
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Kamis 12 Februari 2015 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No. Indikator  Deskriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Kerja keras - mendorong 

anggota 

kjelompok dalam 

berdiskusi 

- menghargai 

pendapat siswa 

lain 

- berkompetensi 

secara fair,  

- memberikan 

penghargaan 

pada teman yang 

berprestasi. 

-  

 

 

 

 

 

√ 

  √  2 

2. Tanggung 

jawab 

- mengerjakan tugas 

di sekolah dengan 

baik 

- bertanggung jawab 

terhadap setiap 

perbuatan yang 

dilakukan, 

- mengerjakan tugas 

kelompok secara 

bersama-sama 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 
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- mematuhi 

peraturan sekolah 

yang berlaku 

3. Disiplin - hadir tepat waktu 

- bersedia menerima 

hukuman 

(punishmen) jika 

melalukan 

kesalahan,  

- bersedia menerima 

hadiah (reward) 

jika berprestasi 

- menjalankan tata 

tertib sekolah. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

Jumlah skor yang diperoleh 8 

Kategori B 

Kriteria penilaian : 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

10,5 ≤ skor ≤ 12 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

8 ≤ skor < 10,5 63%-81% B (baik) Berhasil  

5,5 ≤ skor < 8 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

3  ≤ skor < 5,5 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

Semarang, 12 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG SIKLUS I 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

Skor Nilai 
1 2 3 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 2 2 2 6 C 

2 Oksavino Rachel Alpian 2 2 2 6 C 

3 Agung Dwi Oktavianto 2 2 2 6 C 

4 Karunia safitri 2 3 2 7 C 

5 Aulia Justine Paramesti 2 2 2 6 C 

6 Defiana Kartika Putri 3 2 2 7 C 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 2 2 3 7 C 

8 Hasna Rizki Nurazizah 2 3 3 8 B 

9 Jessica Puri Ananda 2 2 2 6 C 

10 Meylani Setya Anggraeni 3 2 4 9 B 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto 2 2 2 6 C 

12 Rizki Fajar Mulya 2 3 2 7 C 

13 Salsa Bella Aulia 2 2 2 6 C 

14 Samuel Marcel Andrian 2 2 3 7 C 

15 Santana Willy Abimanyu 3 2 2 7 C 

16 Septia Maharani 3 3 2 8 B 

17 Seylla Putri Rahmawati 2 2 3 7 C 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 3 2 2 7 C 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 2 3 3 8 B 

20 Maherdra Aji Sukma 2 2 2 6 C 

JUMLAH SKOR 158 

RATA-RATA SKOR 7.9 

KATEGORI CUKUP 

Semarang, 12 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Rabu, 18 Februari 2015 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No. Indikator  Deskriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Kerja keras - mendorong 

anggota 

kjelompok dalam 

berdiskusi 

- menghargai 

pendapat siswa 

lain 

- berkompetensi 

secara fair,  

- memberikan 

penghargaan 

pada teman yang 

berprestasi. 

-  

√ 

 

 

 

√ 

 √   3 

2. Tanggung 

jawab 

- mengerjakan tugas 

di sekolah dengan 

baik 

- bertanggung jawab 

terhadap setiap 

perbuatan yang 

dilakukan, 

- mengerjakan tugas 

kelompok secara 

bersama-sama 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 
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- mematuhi 

peraturan sekolah 

yang berlaku 

 

3. Disiplin - hadir tepat waktu 

- bersedia menerima 

hukuman 

(punishmen) jika 

melalukan 

kesalahan,  

- bersedia menerima 

hadiah (reward) 

jika berprestasi 

- menjalankan tata 

tertib sekolah. 

√ 

 

 

√ 

 √   3 

Jumlah skor yang diperoleh 9 

Kategori B 

Kriteria penilaian : 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

10,5 ≤ skor ≤ 12 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

8 ≤ skor < 10,5 63%-81% B (baik) Berhasil  

5,5 ≤ skor < 8 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

3  ≤ skor < 5,5 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

Semarang, 18 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG SIKLUS II 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

Skor Nilai 
1 2 3 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 3 3 2 8 B 

2 Oksavino Rachel Alpian 3 3 2 8 B 

3 Agung Dwi Oktavianto 2 2 3 7 C 

4 Karunia Safitri 2 3 3 8 B 

5 Aulia Justine Paramesti 2 4 2 8 B 

6 Defiana Kartika Putri 3 2 2 7 C 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 2 4 3 9 B 

8 Hasna Rizki Nurazizah 4 3 3 10 B 

9 Jessica Puri Ananda 2 3 2 7 C 

10 Meylani Setya Anggraeni 3 2 4 9 B 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto 2 4 2 8 B 

12 Rizki Fajar Mulya 2 3 2 7 C 

13 Salsa Bella Aulia 2 3 2 7 C 

14 Samuel Marcel Andrian 4 2 3 9 B 

15 Santana Willy Abimanyu 3 4 2 9 B 

16 Septia Maharani 3 3 4 10 B 

17 Seylla Putri Rahmawati 2 2 3 7 C 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 3 2 2 7 C 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 3 3 3 9 B 

20 Maherdra Aji Sukma 2 3 2 7 C 

JUMLAH SKOR 161 

RATA-RATA SKOR 8.05 

KATEGORI BAIK 

Semarang, 18 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka skor = 0 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 1, skor=1 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2, skor=2 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3, skor=3 

e. Jika descriptor nampak  4, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan  4, skor=4  (Rusman, 2014:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No. Indikator  Deskriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Kerja keras - mendorong 

anggota 

kjelompok dalam 

berdiskusi 

- menghargai 

pendapat siswa 

lain 

- berkompetensi 

secara fair,  

- memberikan 

penghargaan 

pada teman yang 

berprestasi. 

-  

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√    4 

2. Tanggung 

jawab 

- mengerjakan tugas 

di sekolah dengan 

baik 

- bertanggung jawab 

terhadap setiap 

perbuatan yang 

dilakukan, 

- mengerjakan tugas 

kelompok secara 

bersama-sama 

- mematuhi 

peraturan sekolah 

yang berlaku 

√ 

 

 

 

√ 

 √   3 
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3. Disiplin - hadir tepat waktu 

- bersedia menerima 

hukuman 

(punishmen) jika 

melalukan 

kesalahan,  

- bersedia menerima 

hadiah (reward) 

jika berprestasi 

- menjalankan tata 

tertib sekolah. 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√    4 

Jumlah skor yang diperoleh 11 

Kategori A 

Kriteria penilaian : 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

10,5 ≤ skor ≤ 12 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

8 ≤ skor < 10,5 63%-81% B (baik) Berhasil  

5,5 ≤ skor < 8 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

3  ≤ skor < 5,5 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

Semarang, 24 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG SIKLUS III 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

Skor Nilai 
1 2 3 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 2 2 2 6 C 

2 Oksavino Rachel Alpian 4 3 4 11 SB 

3 Agung Dwi Oktavianto 3 3 4 10 B 

4 Karunia safitri 3 3 3 9 B 

5 Aulia Justine Paramesti 3 3 3 9 B 

6 Defiana Kartika Putri 3 3 4 10 B 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 2 3 3 8 B 

8 Hasna Rizki Nurazizah 4 4 3 11 SB 

9 Jessica Puri Ananda 4 4 4 12 SB 

10 Meylani Setya Anggraeni 3 3 4 10 B 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto - - - - - 

12 Rizki Fajar Mulya 4 3 3 10 B 

13 Salsa Bella Aulia - - - - - 

14 Samuel Marcel Andrian 4 2 3 9 B 

15 Santana Willy Abimanyu 4 4 3 11 SB 

16 Septia Maharani 4 3 3 10 B 

17 Seylla Putri Rahmawati 4 3 3 10 B 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 3 3 4 10 B 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 3 3 3 9 B 

20 Maherdra Aji Sukma 3 3 4 10 B 

JUMLAH SKOR 194 

RATA-RATA SKOR 10.8 

KATEGORI 

SANGAT 

BAIK 

Semarang, 24 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA 

KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Kamis, 12 Februari 2015 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka berilah tanda 

chek (√) pada tingkat kemampuan 1 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 4 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No. Indikator  Deskriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Kemampuan 

siswa dalam 

menjalankan 

instruksi guru 

(membentuk 

kelompok) 

(adaptasion) 

- siswa berpindah tempat 

dengan tenang 

(Penggunaan/Manipulat

ion) 

- tetap berada dalam 

kelompok yang telah 

ditentukan 

- siswa dapat mengatur 

tempat duduk dalam 

kelompok dengan rapi 

(perangkaian/articulatio

n) 

 

 

 

 

√ 

  √ 

 

 

 

 2 

2. Ketepatan 

dalam 

menempelkan 

(memposisikan) 

gambar tentang 

permasalahan 

pribadi, 

permasalahan 

dilingkungan 

sekitar dan 

permasalahan 

di perkotaan 

pada papan 

- memposisikan gambar 

sesuai petunjuk, 

- ketepatan (Precision)  

dalam memposisikan 

gambar dan memberi 

penjelasan, 

- menempelkan gambar 

dengan rapi. 

 

 

 

 

 

√ 

  √  2 
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tulis (Complex 

Overt 

Response) 

3. Kemampuan 

dalam 

menyampaikan 

(menjelaskan) 

hasil kerja 

kelompok 

(Mechanism),  

- menyampaikan hasil 

kerja kelompok dengan 

gerak tubuh (gesture) 

yang baik (santun) 

- menjelaskan dengan 

suara yang dapat 

didengar dengan jelas 

- menjelaskan hasil kerja 

kelompok dengan lancar 

tidak gugup. 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 √   3 

JUMLAH SKOR 7 

KATEGORI A 

  

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

7 ≤ skor ≤ 9 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

5 ≤ skor < 7 63%-81% B (baik) Berhasil  

3 ≤ skor < 5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

1  ≤ skor < 3 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

 

Semarang,12 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA 

KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG SIKLUS I 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

Skor Nilai 
1 2 3 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 1 1 3 5 B 

2 Oksavino Rachel Alpian 2 2 2 6 B 

3 Agung Dwi Oktavianto 2 3 2 7 SB 

4 Karunia safitri 2 3 2 7 SB 

5 Aulia Justine Paramesti 2 2 2 6 B 

6 Defiana Kartika Putri 3 2 2 7 SB 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 2 3 3 8 B 

8 Hasna Rizki Nurazizah 2 3 3 8 SB 

9 Jessica Puri Ananda 1 3 2 6 B 

10 Meylani Setya Anggraeni 3 3 4 10 SB 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto 2 2 2 6 B 

12 Rizki Fajar Mulya 2 1 2 5 B 

13 Salsa Bella Aulia 2 3 2 7 SB 

14 Samuel Marcel Andrian 2 2 3 7 B 

15 Santana Willy Abimanyu 3 3 3 9 SB 

16 Septia Maharani 3 3 3 9 SB 

17 Seylla Putri Rahmawati 1 1 3 5 B 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 3 1 3 7 B 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 3 2 3 8 SB 

20 Maherdra Aji Sukma 1 2 2 5 B 

JUMLAH SKOR 138 

RATA-RATA SKOR 6.9 

KATEGORI BAIK 

Semarang,12 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA 

KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Rabu, 18 Februari 2015 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka berilah tanda 

chek (√) pada tingkat kemampuan 1 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 4 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No. Indikator  Deskriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Kemampuan 

siswa dalam 

menjalankan 

instruksi guru 

(membentuk 

kelompok) 

(adaptasion) 

- siswa berpindah tempat 

dengan tenang 

(Penggunaan/Manipulat

ion) 

- tetap berada dalam 

kelompok yang telah 

ditentukan 

- siswa dapat mengatur 

tempat duduk dalam 

kelompok dengan rapi 

(perangkaian/articulatio

n) 

 

 

 

 

√ 

  √  2 

2. Ketepatan 

dalam 

menempelkan 

(memposisikan) 

gambar tentang 

permasalahan 

pribadi, 

permasalahan 

dilingkungan 

sekitar dan 

permasalahan 

di perkotaan 

pada papan 

tulis (Complex 

Overt 

- memposisikan gambar 

sesuai petunjuk, 

- ketepatan (Precision)  

dalam memposisikan 

gambar dan memberi 

penjelasan, 

- menempelkan gambar 

dengan rapi. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 
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Response) 

3. Kemampuan 

dalam 

menyampaikan 

(menjelaskan) 

hasil kerja 

kelompok 

(Mechanism),  

- menyampaikan hasil 

kerja kelompok dengan 

gerak tubuh (gesture) 

yang baik (santun) 

- menjelaskan dengan 

suara yang dapat 

didengar dengan jelas 

- menjelaskan hasil kerja 

kelompok dengan lancar 

tidak gugup. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

JUMLAH SKOR 8 

KATEGORI A 

  

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

7 ≤ skor ≤ 9 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

5 ≤ skor < 7 63%-81% B (baik) Berhasil  

3 ≤ skor < 5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

1  ≤ skor < 3 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

 

Semarang,18 Februari 2015 
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HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA 

KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG SIKLUS II 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

Skor Nilai 
1 2 3 

1 
Angga Dicky Pratama 

Saputra 
2 2 3 7 SB 

2 Oksavino Rachel Alpian 2 2 2 6 B 

3 Agung Dwi Oktavianto 2 3 2 7 SB 

4 Karunia safitri 2 3 2 7 SB 

5 Aulia Justine Paramesti 3 3 2 8 SB 

6 Defiana Kartika Putri 3 2 2 7 SB 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 2 3 3 8 SB 

8 Hasna Rizki Nurazizah 3 3 3 9 SB 

9 Jessica Puri Ananda 2 3 2 7 B 

10 Meylani Setya Anggraeni 3 3 3 9 SB 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto 2 2 4 8 SB 

12 Rizki Fajar Mulya 3 4 2 9 SB 

13 Salsa Bella Aulia 2 3 2 7 SB 

14 Samuel Marcel Andrian 3 3 3 9 B 

15 Santana Willy Abimanyu 3 4 2 9 SB 

16 Septia Maharani 3 3 3 9 SB 

17 Seylla Putri Rahmawati 3 2 4 9 SB 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 3 2 3 8 SB 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 3 2 2 7 SB 

20 Maherdra Aji Sukma 2 2 2 6 B 

JUMLAH SKOR 156 

RATA-RATA SKOR 7.9 

KATEGORI BAIK 

Semarang,18 Februari 2015 
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA 

KELAS IV SD N NGIJO 01 KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 Nama SD : SD NEGERI NGIJO 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/ Semester  : IV / 2 (DUA) 

 Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

 Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

 Hari / tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 

 Petunjuk  

1. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indicator pengamatan! 

a. Jika descriptor tidak nampak sama sekali, maka berilah tanda 

chek (√) pada tingkat kemampuan 1 

b. Jika descriptor nampak 1, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 2 

c. Jika descriptor nampak  2, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 3 

d. Jika descriptor nampak  3, maka beri tanda  chek (√) pada 

tingkat kemampuan 4 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada descriptor, dituliskan pada catatan 

lapangan. 
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No. Indikator  Deskriptor Chek 

(√) 

Tingkat 

kemampuan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Kemampuan 

siswa dalam 

menjalankan 

instruksi guru 

(membentuk 

kelompok) 

(adaptasion) 

- siswa berpindah tempat 

dengan tenang 

(Penggunaan/Manipulat

ion) 

- tetap berada dalam 

kelompok yang telah 

ditentukan 

- siswa dapat mengatur 

tempat duduk dalam 

kelompok dengan rapi 

(perangkaian/articulatio

n) 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 √   3 

2. Ketepatan 

dalam 

menempelkan 

(memposisikan) 

gambar tentang 

permasalahan 

pribadi, 

permasalahan 

dilingkungan 

sekitar dan 

permasalahan 

di perkotaan 

pada papan 

tulis (Complex 

Overt 

- memposisikan gambar 

sesuai petunjuk, 

- ketepatan (Precision)  

dalam memposisikan 

gambar dan memberi 

penjelasan, 

- menempelkan gambar 

dengan rapi. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 √   3 
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Response) 

3. Kemampuan 

dalam 

menyampaikan 

(menjelaskan) 

hasil kerja 

kelompok 

(Mechanism),  

- menyampaikan hasil 

kerja kelompok dengan 

gerak tubuh (gesture) 

yang baik (santun) 

- menjelaskan dengan 

suara yang dapat 

didengar dengan jelas 

- menjelaskan hasil kerja 

kelompok dengan lancar 

tidak gugup. 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √   3 

JUMLAH SKOR 9 

KATEGORI A 

  

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotor 

Skor  Pencapaian  Kategori  Tingkat 

keberhasilan  

7 ≤ skor ≤ 9 82%-100% A (sangat baik) Berhasil  

5 ≤ skor < 7 63%-81% B (baik) Berhasil  

3 ≤ skor < 5 44%-62% C(cukup) Tidak Berhasil 

1  ≤ skor < 3 25%-43% D (kurang) Tidak Berhasil 

 

 

Semarang,24 Februari 2015 
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ASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH PSIKOMOTOR 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SD N NGIJO 

01 KOTA SEMARANG SIKLUS III 

No Nama Siswa 
INDIKATOR 

Skor Nilai 

1 2 3 

1 Angga Dicky Pratama Saputra 2 3 3 8 SB 

2 Oksavino Rachel Alpian 2 3 2 7 B 

3 Agung Dwi Oktavianto 2 4 2 8 SB 

4 Karunia safitri 4 3 2 9 SB 

5 Aulia Justine Paramesti 3 3 2 8 SB 

6 Defiana Kartika Putri 3 4 2 9 SB 

7 Dhesta Sayekti Priyambodo 3 3 3 9 SB 

8 Hasna Rizki Nurazizah 2 4 3 9 SB 

9 Jessica Puri Ananda 2 3 2 7 B 

10 Meylani Setya Anggraeni 3 4 2 9 SB 

11 Muhamad Zidan Fitriyanto - - - - - 

12 Rizki Fajar Mulya 3 4 2 9 SB 

13 Salsa Bella Aulia - - - - - 

14 Samuel Marcel Andrian 3 4 2 9 B 

15 Santana Willy Abimanyu 3 4 2 9 SB 

16 Septia Maharani 3 4 2 9 SB 

17 Seylla Putri Rahmawati 3 2 4 9 SB 

18 Tasya Putri Kusuma Dewi 3 2 3 8 SB 

19 Zaqy Aldeva Arifiyananda 3 4 2 9 SB 

20 Maherdra Aji Sukma 2 4 3 9 B 

JUMLAH SKOR 170 

RATA-RATA SKOR 8.5 

KATEGORI SANGAT BAIK 

 

Semarang, 24 Februari 2015 
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LAMPIRAN 3 

PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS I 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : IV / 2 

Standar 

Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsiKompetensi Dasar 

Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.4  Mengenal 

permasalahan sosial 

di daerahnya 

 

Masalah – 

Masalah Pribadi 

1. Siswa 

mengamati 

tayangan video 

tentang masalah-

masalah pribadi 

dan 

mengidentifikasi 

masalah. 

2. Siswa 

1. Mengidentifik

asi 

permasalahan

-

permasalahan 

pribadi 

2. Membedakan 

masalah 

pribadi dan 

Teknik : 

Tes tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

 

3jp x 35 

menit 

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

IV Karangan 

I.S Sadiman, 

dkk, halaman 

111-118 
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menyebutkan 

contoh masalah-

masalah pribadi.  

3. Siswa 

melakukan tanya 

jawab dengan 

guru tentang 

masalah-masalah 

pribadi. 

masalah sosial 

3. Menemukan 

pemecahan 

masalah 

tentang 

masalah-

masalah 

pribadi 

 

tahun 2008 

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

IV Karangan 

Tantya 

Hisnu, dkk, 

halaman 193-

207 tahun 

2008 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SIKLUS I 

Nama Sekolah : SD N Ngijo 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas /Semester  : IV/ 2 (dua) 

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Februari 2015 

Alokasi waktu  : 3 jam pelajaran (3x 35 menit) 

Materi Pokok  : Masalah-masalah Pribadi 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten I kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

2.4  Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

III. Indikator  

2.4.1 Mengidentifikasi permasalaha pribadi (C1) 

2.4.2 Membedakan masalah pribadi dan masalah sosial (C2) 

2.4.3 Menemukan pemecahan masalah tentang masalah pribadi (C4) 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1 Melalui mengamati video tentang masalah pribadi, siswa dapat 

mengidentifikasi 4 (empat) permasalahan yang ada dalam diri sendiri  

2 Melalui mengamati pada media audio visual tentang masalah pribadi, 

siswa dapat membedakan masalah pribadi dan maslah sosial  

3 Melalui bekerja secara kelompok, siswa dapat menemukan pemecahan 
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masalah tentang 4 (empat) maslaah pribadi. (Ranah Kognitif) 

4 Melalui mengamati  video tentang masalah pribadi, siswa dapat 

menjelaskan penyebab dan kerugian masalah pribadi yang tidak segera 

diatasi dengan benar (Ranah Kognitif) 

 Karakter siswa yang diharapkan :  kerja keras, tanggung jawab, disiplin,  

V. Materi Pokok 

Masalah – masalah pribadi  

VI. Metode  

1. Tanya jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

4. Pengamatan 

VII. Model Pembelajaran 

TPS (Think Pair Share) 

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

1 Pendahuluan (± 20 menit) 

a. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

harus dicapai. 

b. Guru memotivasi siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi “ pernahkan kalian mendapat hasil nilai 

ulangan yang jelek? Bagaimana rasanya jika hasil ulangan kalian itu 

jelek? Apa yang kalian rasakan.? 

2 Kegiatan inti (± 55 menit) 
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a. Siswa mengamati tayangan media audio visual tentang masalah pribadi 

(ekplorasi) (fase think) 

b. Siswa berkelompok untuk berdiskusi, satu kelompok terdiri dari 4 orang. 

(ekplorasi) 

c. Siswa berdiskusi dengan mengamati video dan slide power point dan 

mencari penyelesaiannya (eksplorasi) 

d. Masing –masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut 

secara sendiri-sendiri terlebih dahulu (eksplorasi)(fase think) 

e. Siswa dalam kelompok tersebut kemudian secara berpasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya (eksplorasi) (fase pair) 

f. Dalam satu kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan 

yang timbul (eksplorasi) 

g. Siswa dalam kelompok menerapkan rencana pemecahan permasalahan 

terhadap maslah-masalah pribadi dengan bimbingan guru (elaborasi) 

h. Siswa dalam kelompok menulis kesimpulan atas materi yang dibahas 

(elaborasi) 

i. Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan untuk membacakan 

hasil diskusi yang telah mereka lakukan (konfirmasi)(fase share) 

j. siswa bersama guru melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

kelompok yang menyajikan hasil diskusinya. (konfirmasi) 

k. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhdap materi 

yang baru saja dipelajari (konfirmasi) 



344 
 
 

 

l. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling baik 

dalam penyampain hasil diskusinya. (konfirmasi) 

3 Penutup (±30 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada materi yang 

kurang  

c. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

d. Tindak lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan 

IX. Media dan Sumber Bahan 

 Media :  media audio visual  berupa slide power point yang 

berkaitan dengan masalah-masalah pribadi 

 Sumber  :   

- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kelas IV 

- Buku BSE IPS kelas IV untuk SD/MI Karangan I.S Sadiman, dkk. 

Halaman 111-118 tahun 2008. 

- Buku BSE IPS kelas IV untuk SD/MI Karangan Tantya Hisnu, 

dkk. Halaman 193-207 tahun 2008 

X. Penilaian 

1. Prosedur  

 a. Tes awal   : ada 

 b. Tes dalam proses : ada 

 c. Tes akhir   : ada 

2. Jenis Tes  
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 a. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

 b. Soal Evaluasi   (terlampir) 

3. Bentuk 

 a. Pilihan Ganda 

 b. Jawaban singkat 

 c. Uraian  

 d. Unjuk kerja 

4. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

5. Jenis Penilaian : Kognitif, afektif dan psikomotor 
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MATERI AJAR 

Setiap hari kita berhadapan dengan masalah. Contohnya, lupa 

mengerjakan PR, terjebak kemacetan, sakit, dijauhi teman-teman, dimarahi orang 

tua, dan sebagainya. Ada dua jenis permasalahan dalam hidup yaitu ada masalah 

pribadi (individu) dan ada juga masalah sosial.  

1 Masalah pribadi adalah masalah-masalah yang dialami dan 

dihadapi oleh manusia sebagai individu (pribadi). Ketika kamu 

lupa mengerjakan PR, dimarahi orang tua, dijauhi teman-

teman, dan sakit kamu sedang menghadapi masalah pribadi. 

Orang lain tidak akan dirugikan oleh masalah kamu ini.  

2 Maslah sosial adalah masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

Suatu hal atau kejadian disebut sebagai masalah sosial jika 

semua warga masyarakat lain ikut merasakan pengaruh 

masalah tersebut. Contoh dari masalah sosial adalah: 

pencurian, kebakaran, perampokan, tawuran, dan kelangkaan 

barang kebutuhan seperti kelangkaan elpigi dan bahan bakar 

minyak. 
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GAMBAR.1 ANAK YANG MENDAPATKAN NILAI ULANGAN 

HARIAN YANG JELEK 

 

                      GAMBAR.2 DIMARAHI ORANG TUA KARENA NAKAL 
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GAMBAR.3 LUPA MENGERJAKAN PR 

 

 

GAMBAR.4 DIJAUHI TEMAN-TEMAN 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS I 

Nama Kelompok :  

Nama Anggota :  

Soal ! 

1. Gambar.1 Giofan dan Ryan sedang berebut mainan 

 

1. Gambar.2  Rendy mencontek saat ulangan 

 

2. Gambar.3 Wisnu tidur di kelas saat pelajaran berlangsung 
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3. Gambar.4 Inu sedang marah 

 

4. Gambar.5 Seorang kakak yang sedang memarahi adiknya karena nakal 

 

Perhatikan gambar masalah-masalah pribadi di atas! Kalian dapat 

menjawabnya secara berkelompok dengan melengkapi tabel berikut ini dengan 

mengidentifikasi masalah-masalah pribadi, merencanakan pemecahan masalah 

dan menerapkan rencana pemecahan masalah! 
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No. 

 

Identifikasi 

Masalah 

 

Merencanakan 

Pemecahan Masalah 

 

Menerapkan Rencana 

Pemecahan Masalah 

1. Giofan dan Ryan 

mempunyai sifat 

iri karena salah 

satu diantara 

mereka 

mempunyai 

mainan 

Mereka dapat bermain 

dengan mainan secara 

bergantian, salah satu 

ada yang mau mengalah  

Mereka dapat bermain 

dengan mainan secara 

bergantian 

2.    

3.    

4.    

5.    
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS I 

 

No. 

 

Identifikasi 

Masalah 

 

Merencanakan 

Pemecahan Masalah 

 

Menerapkan Rencana 

Pemecahan Masalah 

1. Giofan dan Ryan 

mempunyai sifat 

iri karena salah 

satu diantara 

mereka 

mempunyai 

mainan 

Mereka dapat bermain 

dengan mainan secara 

bergantian, salah satu 

ada yang mau mengalah  

Mereka dapat 

bermain dengan 

mainan secara 

bergantian 

2. Rendy tidak 

belajar ketika 

ulangan, dia 

tidak bisa 

mengerjakan 

ulangan lalu dia 

mencontek 

Rendy harus belajar 

yang rajin sehingga 

dapat mengerjakan 

ulangan  

Rendy harus belajar 

agar dapat 

mengerjakan ulangan 

3. Wisnu tidur di 

kelas saat 

pelajaran 

berlangsung 

karena malam 

harinya begadang 

menonton tv 

Wisnu tidak boleh tidur 

larut malam agar tidak 

mengantuk di kelas 

Wisnu tidak tidur 

larut malam 

4. Inu sedang 

marah karena 

mainannya rusak 

Inu harus merawat 

mainannya supaya 

tidak rusak bukan 

marah 

Inu tidak boleh marah 

tetapi merawat 

mainannya 



353 
 
 

 

5. Kakak memarahi 

adiknya karena 

nakal  

Kakak menasehati 

adiknya agar tidak 

nakal bukan 

memarahinya  

Kakak seharusnya 

menasehati adiknya 

agar tidak nakal  

 

Penilaian : 

Skor =  x 100 

Dimana: 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 

 = skor teoritis 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Jenis Sekolah    : SD 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu  : 25 menit  

Jumlah Soal   : 25 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan    teknologi di lingkungan 

kabupaten/ kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar  : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Materi    : Masalah-masalah pribadi 

Indikator 
Tujuan 

Pembelajaran 
Bentuk Soal 

Teknik 

Penilaian 
Ranah 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

1. M

e

n

g

i

d

e

n

Ke (1) 

 

 

 

 

 

 

Ke (2) 

Pilihan ganda, 

jawaban singkat 

dan uraian 

Tes C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

Pilihan 

ganda 

1-10, 

Jawaban 

singkat 

1-10 

Uraian 2 

 

Sedang, Mudah 
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t

i

f

i

- 

kasi permasalahan-

permasalahan pribadi 

 

2. Membedakan masalah 

pribadi dan masalah 

sosial 

 

3. Menemukan 

pemecahan masalah 

tentang masalah-

masalah pribadi 

 

 

 

 

 

 

Ke (3) dan (4) 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

Uraian 

1 

 

 

 

Uraian 

4 dan 5 

Uraian 

3 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sukar 
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SOAL EVALUASI   

MAPEL   : IPS 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

HARI/ TANGGAL  :  

NAMA LENGKAP : ........................................................... 

NO ABSEN  : .......................... 

a. Pilihlah jawaban yang paling benar ! 

1. Masalah yang dialami oleh diri 

sendiri, disebut …. 

a. Masalah umum 

b. Masalah pribadi 

c. Masalah sosial 

d. Masalah Negara 

2. Berikut ini manakah yang 

termasuk kedalam masalah 

pribadi …. 

a. Pengemis 

b. Dimarahi orang tua 

karena nakal 

c. Berdirinya rumah-rumah 

kumuh 

d. Banyaknya pengangguran 

3. Masalah pribadi dapat dihindari 

dengan cara, kecuali …. 

a. Selalu yakin dan percaya 

pada diri sendiri 

a. Selalu berusaha dengan 

jujur terhadap apa yang 

sedang dihadapi 

b. Tidak mengindahkan 

segala peraturan yang ada 

c. Selalu berbuat baik 

4. Salah satu contoh yang  dapat 

mendorong timbulnya masalah 

pribadi adalah …. 

a. Orang tua 

b. Keluarga 

c. Teman sebaya 

d. Diri sendiri 

5. Masalah pribadi masing-masing 

orang selalu …. 

a. Berbeda 

b. Sama saja 

c. Tidak ada masalah 

d. Banyak 

6. Masalah pribadi (nilai ulangan 

jelek) dapat diatasi dengan 

cara …. 

a. Belajar semaunya 

b. Tidur sampai larut malam 

c. Tidak pernah belajar 

d. Belajar dengan giat 

7. Agar berangkat sekolah tidak 

terlambat, kita harus …. 

a. Bangun kesiangan 
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b. Bangun pagi 

c. Mandi lama 

d. Tidur 

8. Kecelakaan di jalan raya sering 

terjadi karena …. 

a. Pengemudi hati-hati 

b. Pengemudi mentaati 

peraturan lalu lintas 

c. Pengemudi ugal-ugalan 

d. Pengemudi mengendarai 

dengan pelan-pelan 

9. Dampak dari masalah pribadi 

yang dapat dihindari adalah  

…. 

a. Dapat merugikan diri 

sendiri 

b. Dapat merugikan orang 

lain 

c. Menimbulkan penyakit 

hati 

d. Menimbulkan kebaikan 

bagi orang lain 

10. Tidak mentaati peraturan, baik 

di rumah, di sekolah, maupun 

di tempat umum. Termasuk ke 

dalam masalah pribadi yang 

harus … 

a. Dihindari 

b. Dilaksanakan 

c. Wajib dilakukan 

d. Menjadi kebiasaan

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 

1. Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di .... 

2. Salah satu contoh masalah sosial adalah .... 

3. Pengemudi yang melanggar lalu lintas dapat menyebabkan banyaknya .... 

4. Anang mendapatkan nilai jelek saat ulangan, hal ini disebabkan karena 

Anang .... 

5. Masalah pribadi harus segera di … karena dapat merugikan diri sendiri 

dan orang lain. 

6. Nando … ibunya karena dia memukul temannya di sekolah saat istirahat. 

7. Doni selalu berangkat ke sekolah kesiangan, karena malamnya Doni selalu 

…. 

8. Karena tidak mengerjakan PR, Ema diberi ... oleh Bu Guru. 

9. Salah satu contoh masalah pribadi adalah …. 

10. Selalu merebut mainan temannya merupakan perbuatan yang .... 
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C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apakah perbedaan antara masalah pribadi dan masalah sosial? 

2. Sebutkan 4 masalah pribadi yang pernah kamu alami? 

3. Bagaimana cara mengatasi masalah pribadi? 

4. Jelaskan kerugian-kerugian jika kita tidak segera mengatasi masalah 

pribadi? 

5. Jelaskan penyebab dari timbulnya masalah pribadi?  
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. B 

3. C 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 

8. C 

9. D 

10. A 

B. Jawaban Singkat 

1. Masyarakat 

2. Pencurian 

3. Kecelakaan 

4. Tidak belajar 

5. Diatasi 

6. Dimarahi 

7. Tidur malam 

8. Hukuman 

9. Tidur di dalam kelas 

10. Tidak baik 

C. Uraian 

1. Masalah yang dialami oleh diri sendiri dan tidak ada campur tangan 

dari orang lain. Masalah sosial adalah masalah yang dialami oleh 

masyarakat dan dampaknya dirasakan langsung oleh mereka. 

2. Tidur di dalam kelas, mencontek, melanggar peraturan lalu lintas, 

sering marah-marah dll. 

3. Cara mengatasi masalah pribadi yaitu dengan cara menghilangkan sifat 

iri, berusaha lebih disiplin dan dapat meredakan amarah. 

4. Dijauhi teman, mendapatkan hukuman dari guru dan mendapatkan 

nilai ulangan yang jelek. 

5. Penyebab dari timbulnya masalah pribadi adalah ingin mencari 

perhatian orang lain, tidak mampu terhadap sesuatu hal yang akan 

dikerjakan, perasaan iri hati, selalu pesimis, dll. 

Skor Penilaian : 

 Pilihan Ganda = jawaban benar nilai 1 (n1), skor maksimal 10 

 Jawaban Singkat = jawaban benar nilai 2 (n2), skor maksimal 10 

 Uraian = jawaban benar nilai 4 (n3), skor maksimal 15 

 

Nilai =   x 100 % (Poerwanti, 2008: 6-15) 
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SOAL PERBAIKAN  

SIKLUS I 

1 Berikut ini yang merupakan sifat masalah sosial adalah ... . 

a. dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri jika tidak diselesaikan 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

2 Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah 

berikut ...  

a. pencurian dan perampokan 

b. rendahnya mutu penduduk 

c. rendahnya tingkat pendidikan 

d. majunya suatu bangsa 

3 Salah satu masalah kependudukan adalah rendahnya kualitas penduduk. Salah 

satu penyebab masalah ini adalah ... . 

a. penduduk sudah peduli pendidikan anak 

b. banyak lulusan sarjana yang menganggur 

c. penduduk rajin belajar sendiri 

d. tingkat pendidikan penduduk rendah 

4 Lembaga yang bertugas mengelola sampah adalah ... . 

a. Dinas Kesehatan c. Dinas Kehutanan 

b. Dinas Perhubungan d. Dinas Kebersihan 

5 Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh ... . 

a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian 

b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain 

c. banyak turis yang datang melancong 

d. keberhasilan program KB 

6 Tindakan yang harus diambil kalau rumah warga mengalami kebakaran 

adalah ...  

a. menonton petugas pemadam kebakaran bekerja 

b. menutup jalan masuk ke lokasi kebakaran 

c. membantu memadamkan api 

d. menggunakan kesempatan untuk mencuri 

7 Ada bermacam-macam fasilitas umum. Contohnya adalah ... . 

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

b. mobil pribadi 

c. kolam renang pribadi 

d. rumah penduduk 

8 Angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah akan 

menyebabkan terjadinya ... . 
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a. pertumbuhan penduduk yang tinggi 

b. pertumbuhan penduduk yang rendah 

c. persebaran penduduk yang tidak merata 

d. peningkatan pendapatan 

9 Berikut ini merupakan kegiatan manusia memelihara lingkungan sekitar 

adalah ..  

a. membuang limbah industri ke sungai 

b. membuang sampah ke sungai 

c. menggunakan mesin yang banyak mengeluarkan asap 

d. membersihkan sungai dari sampah 

10 Yang tidak termasuk fasilitas umum di bawah ini adalah ... . 

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

b. sarana transportasi 

c. sarana pendidikan 

d. rumah penduduk 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar 

1 Tidak naik kelas, malas ke sekolah, dan suka terlambat mengumpulkan PR 

adalah contoh masalah ... . 

2 Tingkat pendidikan suatu masyarakat yang rendah dapat menyebabkan 

rendahnya ... . 

3 Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antarwarga dapat 

menciptakan ... . 

4 Sampah yang menumpuk di lingkungan pemukiman dapat menyebabkan ... . 

5 Kebakaran merupakan salah satu contohdari permasalahan … 

 

SOAL PENGAYAAN 

1. CARILAH GAMBAR-GAMBAR DAN PERMASALAHAN YANG 

TERMASUK DALAM PERMASALAHAN DILINGKUNGAN TEMPAT 

TINGGAL 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL PERBAIKAN SIKLUS I 

 

A. 

1 A 

2 A 

3 D 

4 D 

5 A 

6 C 

7 A 

8 A 

9 D 

10 D 

B. 

1 Pribadi  

2 Pendapatan 

3 Permaslahan di lingkungan sosial 

4 Penyakit  

5 Di lingkungan sekitar. 
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LAMPIRAN 4 

PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS II 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : IV / 2 

Standar 

Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsiKompetensi Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.4  Mengenal 

permasalahan sosial 

di daerahnya 

 

Masalah – 

Masalah Sosial 

di Lingkungan 

Tempat Tinggal 

1. Siswa 

mengamati 

tayangan video 

tentang masalah-

masalah sosial di 

lingkungan 

tempat tinggal 

dan 

mengidentifikasi 

masalah. 

2. Siswa 

menyebutkan 

contoh masalah-

masalah sosial di 

1. Mencontohka

n berbagai 

macam 

masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

tempat tinggal 

2. Mengidentifik

asi penyebab 

dari masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

tempat tinggal 

3. Menemukan 

Teknik : 

Tes tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

 

3jp x 35 

menit 

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

IV Karangan 

I.S Sadiman, 

dkk, halaman 

111-118 

tahun 2008 

 Buku BSE 

Ilmu 

Pengetahuan 
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lingkungan 

tempat tinggal  

3. Siswa 

melakukan tanya 

jawab dengan 

guru tentang 

masalah-masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat tinggal 

pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi 

masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

tempat tinggal 

 

Sosial untuk 

SD/ MI Kelas 

IV Karangan 

Tantya 

Hisnu, dkk, 

halaman 193-

207 tahun 

2008 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SIKLUS II 

Nama Sekolah : SD N Ngijo 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas /Semester  : IV/ 2 (dua) 

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Februari 2015 

Alokasi waktu  : 3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

Materi Pokok  : Masalah-masalah Sosial di lingkungan tempat tinggal 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten I kota dan provinsi 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.4  Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

III. Indikator  

2.4.1  Mencontohkn berbagai macam masalah-masalah sosial di lingkungan 

tempat tinggal (C1) 

2.4.2  Mengidentifikasikan penyebab dari masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal(C1) 

2.4.3  Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal (C4) 

 

 

 



367 
 
 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1 Melalui pengamatan pada tayangan video tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal, siswa dapat mencontohkan 4 (empat ) macam 

masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dengan benar. (Ranah 

Kognitif) 

2 Melalui pengamatan pada tayangan video tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal, siswa dapat mengidentifikasikan penyebab dari 4 

(empat ) macam masalah-masalah sosial di lingkungan tempat  

3 Melalui bekerja dalam kelompok, siswa dapat menentukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi 4 (empat) masalah sosial di lingkungan tempat 

tinga dengan benar . (Ranah Kognitif)  

V. Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ,kerja keras, tanggung jawab 

VI. Materi Pokok 

IPS (Masalah-masalah sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal) 

VII. Metode 

1. Tanya jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

4. Pengamatan 

VIII. Model Pembelajaran 

 TPS (Think Pair Share) 

IX.  Kegiatan Pembelajaran 

1 Pendahuluan (± 20 menit) 

a. Berdoa  

b. Presensi  
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c. Guru memberi motivasi kepada siswa dengan bernyanyi agar siswa 

semangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

f. Guru melakukan apersepsi “ Pernahkan dilingkungan tempat tinggalmu 

terjadi kebanjiran? Apakah kebanjiran termasuk masalah sosial? Coba 

sekarang sebutkan masalah-masalah social dilingkungan tempat tinggal 

selain banjir!” 

2 Kegiatan inti (± 55 menit) 

a. Siswa mengamati tayangan masalah-masalah sosial di sekitar lingkungan 

tempat tinggal pada media audio visual. (eksplorasi) 

b. Siswa mencontohkan masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal 

(konfirmasi) 

c. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru untuk mengidentifikasi maslah-

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal (eksplorasi) 

d. Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

(elaborasi) 

e. Siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan dengan mengamati video dan 

slide power point dan mencari penyelesaiannya  (eksplorasi) 

f. Masing –masing siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut secara 

sendiri-sendiri terlebih dahulu (fase think) (eksplorasi) 

g. Siswa dalam kelompok tersebut kemudian secara berpasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya (fase pair) (elaborasi) 

h. Siswa dalam satu kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan 

yang timbul (elaborasi) 
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i. siswa dalam kelompok tersebut menerapkan rencana pemecahan 

permasalahan terhadap maslah-masalah pribadi dengan bimbingan guru 

(elaborasi) 

j. Siswa dalam kelompok membuat kesimpulan atas materi yang dibahas 

(konfirmasi) 

k. Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan untuk membacakan 

hasil diskusi yang telah mereka lakukan (fase share) (konfirmasi) 

l. Siswa bersama guru melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari kelompok 

yang menyajikan hasil diskusinya. (konfirmasi) 

m. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhdap materi yang 

baru saja dipelajari (konfirmasi) 

n. Siswa dalam kelompok terbaik dalam penyampain hasil diskusinya 

mendapat penghargaan dari guru (konfirmasi) 

3 Penutup (±20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada materi yang 

kurang  

c. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 

e. Tindak lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan 

 

X. Media dan Sumber Bahan 

 Media :  media audio visual  

 Sumber  :  Buku IPS kelas IV    
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  Buku pendamping IPS kelas IV yang relevan 

 

XI. Penilaian 

1. Prosedur  

 a. Tes awal   : ada 

 b. Tes dalam proses : ada 

 c. Tes akhir   : ada 

 

2. Jenis Tes  

 a. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

 b. Soal Evaluasi   (terlampir) 

 

3. Bentuk 

 a. Pilihan Ganda 

 b. Jawaban singkat 

 

 c. Uraian  

 d. Unjuk kerja 

4. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

5. Jenis Penilaian         : Kognitif, afektif dan psikomotor 
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MATERI AJAR 

Masalah sosial adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam 

kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa bebas dari masalah-masalah sosial. 

Ada banyak sekali masalah sosial. Kita akan membahas contoh-contoh 

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya masalah 

kependudukan, pencurian, sampah, kebakaran,  kelangkaan barang 

kebutuhan, dan pemborosan energi 

1. Masalah-masalah kependudukan 

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut 

penduduk. Masalah masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia 

antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk 

yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya 

kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya tingkat 

ketergantungan, dan kepadatan penduduk. 

2. Kebakaran 

Kebakaran yang terjadi di masyarakat umumnya merupakan kebakaran 

pemukiman.  

3. Kelangkaan Barang-Barang Kebutuhan 

Dalam masyarakat kita beberapa kali terjadi kelangkaan barang 

kebutuhan tertentu. Beberapa waktu yang lalu masyarakat kesulitan 

mendapatkan kedelai. Akibatnya, kegiatan industri berbahan baku 

kedelai, seperti industri tahu, tempe, susu kedelai, dan kecap terganggu. 

4. Pemborosan energi 

Sumber energi berupa bahan bakar (minyak bumi, gas alam, dan batu 

bara) suatu ketika akan habis. Sumber energi ini tidak dapat diperbarui. 

Karena itu, kit a harus hemat memakainya supaya sumber-sumber 

energi ini tidak cepat habis. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

GAMBAR 1. KEBAKARAN 

 

GAMBAR 2. PEMBOROSAN ENERGI 
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GAMBAR 3.KELANGKAAN BARANG-BARANG KEBUTUHAN 

 

GAMBAR 4. KEPADATAN PENDUDUK 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS II 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota :  

Soal ! 

1. Gambar.1 Pemukiman kumuh 

 

2. Gambar.2 Kualitas penduduk yang rendah  
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3. Gambar.3 Pencurian 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gambar.4 Banjir 

 

5. Gambar.5 Tawuran 

 

Perhatikan gambar masalah-masalah sosial di atas! Kalian dapat 

menjawabnya secara berkelompok, dengan melengkapi tabel berikut ini dengan 
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mengidentifikasi masalah-masalah sosial, merencanakan pemecahan masalah dan 

menerapkan rencana pemecahan masalah! 

 

No. 

 

Identifikasi Masalah 

 

Merencanakan 

Pemecahan Masalah 

 

Menerapkan Rencana 

Pemecahan Masalah 

1. Pertumbuhan 

penduduk yang 

tinggi, dan kesulitan 

mencari pekerjaan 

yang layak 

Pemerintah harus 

membuka banyak 

lapangan pekerjaan, 

dan membangun 

pemukiman yang layak 

dan terjangkau bagi 

masyarkat menengah 

ke bawah  

Pemerintah harus 

membuka banyak 

lapangan pekerjaan 

2.    

3.    

4.    

5.    
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS II 

 

No. 

 

Identifikasi Masalah 

 

Merencanakan 

Pemecahan Masalah 

 

Menerapkan Rencana 

Pemecahan Masalah 

1. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, 

dan kesulitan mencari 

pekerjaan yang layak 

Pemerintah harus 

membuka banyak 

lapangan pekerjaan, 

dan membangun 

pemukiman yang 

layak dan terjangkau 

bagi masyarkat 

menengah ke bawah  

Pemerintah harus 

membuka banyak 

lapangan pekerjaan 

2. Mahalnya biaya 

pendidikan di 

Indonesia 

Pemerintah membuat 

program sekolah gratis 

9 tahun, memberikan 

dana BOS dan 

memberikan fasilitas 

berupa buku gratis 

Pemerintah membuat 

program sekolah 

gratis 9 tahun 

3. Kesulitan mencari 

pekerjaan yang layak, 

mahalnya harga 

sembako, pendidikan 

yang rendah 

Pemerintah harus 

membuka banyak 

lapangan pekerjaan, 

menggalakkan 

program transmigrasi 

agar persebaran 

penduduk merata 

Pemerintah harus 

membuka banyak 

lapangan pekerjaan 

4. Padatnya pemukiman, 

membuang sampah 

sembarangan, 

penebangan hutan 

secara liar 

Penanaman 

penghijauan, 

menambah lahan 

kosong untuk 

peresapan air, 

membuang sampah 

pada tempatnya 

Mengurangi 

kepadatan penduduk, 

tidak membuang 

sampah sembarangan 
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5. Adanya 

kesalahpahaman 

antar pelajar, 

kurangnya kesadaran 

untuk hidup rukun, 

rendahnya moral, 

kurang adanya 

sosialisasi pendidikan 

moral dan karakter 

Sosialisasi tentang 

pentingnya hidup 

rukun, meningkatkan 

kesadaran untuk 

menjaga moral, 

menambah 

pembelajaran tentang 

pendidikan moral dan 

karakter 

Sosialisasi pendidikan 

moral siswa 

 

 

 

Penilaian : 

Skor =  x 100 

Dimana: 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 

 = skor teoritis 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Jenis Sekolah   : SD 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu  : 25 menit  

Jumlah Soal  : 25 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan  teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Materi   : Masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal 
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Indikator 
Tujuan 

Pembelajaran 

Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 
Ranah Nomor Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

a. Mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-

masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal 

b. Mencontohkan  berbagai 

macam masalah-masalah 

sosial di lingkungan 

tempat tinggal 

c. Menemukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi 

masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal 

Ke (1) 

 

 

 

 

 

 

Ke (2) 

 

 

 

 

 

Ke (3) 

Pilihan 

ganda, 

jawaban 

singkat dan 

uraian 

Tes C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Pilihan ganda 

1-10, 

Jawaban singkat 

1-10 

Uraian 

3 

 

 

Uraian 

1 dan 2 

 

 

 

 

 

Uraian 

4 dan 5 

 

 

 

 

Mudah, Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sukar 
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SOAL EVALUASI   

MAPEL   : IPS 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

HARI/ TANGGAL  : Rabu, 18 Februari 2015 

NAMA LENGKAP : ........................................................... 

NO ABSEN  : .......................... 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar ! 

1. Manusia adalah mahkluk sosial, 

artinya ... . 

a. manusia adalah seorang pribadi 

b. manusia mampu hidup tanpa 

orang lain 

c. manusia harus hidup bersama 

orang lain 

d. manusia tidak bisa 

berkembang bersama orang lain 

2. Berikut ini yang merupakan 

masalah sosial adalah ... . 

a. dimarahi ibu guru  c. 

tidak naik kelas  

b. menyontek saat ulangan  d. 

kebakaran 

3. Berikut ini yang merupakan sifat 

masalah sosial adalah ... . 

a. dampaknya dirasakan oleh 

masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri 

jika tidak diselesaikan 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

 

4. Kemiskinan dan pengangguran 

dapat menyebabkan terjadinya 

masalah 

    berikut ... . 

a. pencurian dan perampokan 

b. tingginya mutu penduduk 

c. tingginya tingkat pendidikan 

d. majunya suatu bangsa 

5. Salah satu masalah kependudukan 

adalah rendahnya kualitas 

penduduk. Salah satu penyebab 

masalah ini adalah ... . 

a. penduduk sudah peduli 

pendidikan anak 

b. banyak lulusan sarjana yang 

sukses 

c. penduduk rajin belajar sendiri 

d. tingkat pendidikan penduduk 

rendah 

6. Lembaga yang bertugas 

mengelola sampah adalah ... . 

a. Dinas Kesehatan   c. 

Dinas Kehutanan 
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b. Dinas Perhubungan  d. 

Dinas Kebersihan 

7. Tingginya pertumbuhan 

penduduk disebabkan oleh ... . 

a. angka kelahiran lebih besar 

dari angka kematian 

b. banyak penduduk yang pindah 

ke negara lain 

c. banyak turis yang datang 

melancong 

d. keberhasilan program KB 

 

 

8. Tindakan yang harus diambil 

kalau rumah warga mengalami 

kebakaran 

    adalah ... . 

a. menonton petugas pemadam 

kebakaran bekerja 

b. menutup jalan masuk ke lokasi 

kebakaran 

c. membantu memadamkan api 

d. menggunakan kesempatan 

untuk mencuri 

9. Ada bermacam-macam fasilitas 

umum. Contohnya adalah ... . 

a. Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) 

b. mobil pribadi 

c. kolam renang pribadi 

d. rumah penduduk 

10. Contoh perilaku tidak tertib dan 

tidak disiplin adalah ... . 

a. menyalakan lampu pada 

malam hari 

b. mengendarai motor di jalur 

melawan arus karena macet 

c. menyeberang menggunakan 

jembatan penyebrangan 

d. menghormati pengguna jalan 

lainnya 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 

1. Merampas barang (hak) milik orang secara paksa disebut ... . 

2. Kebakaran, pencurian, dan banjir adalah contoh masalah ... . 

3. Asap knalpot kendaraan bermotor dapat menyebabkan ... . 

4. Angka kelahiran yang lebih tinggi dari angka kematian dapat menyebabkan 

terjadinya ... . 

5. Banyaknya siswa putus sekolah disebabkan karena tingkat pendidikan di 

Indonesia ... . 

6. Perpindahan penduduk dari suatu daerah atau wilayah yang padat 

penduduknya ke daerah yang sedikit atau jarang penduduknya disebut ... . 
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7. Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antarwarga 

dapat menciptakan ... warga 

8. Sampah yang menumpuk di pemukiman dapat menyebabkan ... . 

9. Sambungan arus pendek atau korsleting dapat menyebabkan ... . 

10. Limbah industri dapat menyebabkan pencemaran ... . 

 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan masalah sosial ? 

2. Jelaskan masalah kependudukan di Indonesia! 

3. Bagaimana cara agar kita tidak boros energi! 

4. Usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah untuk 

memecahkan masalah kependudukan! 

5. Sebutkan 3 contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggalmu! 
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. D 

7. A 

8. C 

9. A 

10. B 

 

B. Jawaban Singkat 

1. Merampok 

2. Sosial 

3. Polusi udara 

4. Tingginya pertumbuhan 

penduduk 

5. Masih rendah 

6. Transmigrasi 

7. Keresahan warga 

8. Banjir, dan bau 

9. Kebakaran 

10. Lingkungan 

C. Uraian 

1. Masalah sosial adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat 

dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. 

2. Masalah kependudukan ditandai dengan persebaran penduduk yang tidak 

merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk 

yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per 

kapita, tingginya tingkat ketergantungan, dan kepadatan penduduk. 

3. Mematikan lampu jika tidak diperlukan, bepergian naik kendaraan umum  

dan memanfaatkan sumber energi alternatif  

4. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah antara lain mencanangkan 

program KB, menyediakan lapangan pekerjaan, dll. 

5. Kebakaran, pencurian, tawuran, dll. 

 

Skor Penilaian : 

 Pilihan Ganda = jawaban benar nilai 1 (n1), skor maksimal 10 

 Jawaban Singkat = jawaban benar nilai 2 (n2), skor maksimal 20 

 Uraian = jawaban benar nilai 4 (n3), skor maksimal 20 

 

Nilai =   x 100 % (Poerwanti, 2008: 6-15) 
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SOAL PERBAIKAN  

SIKLUS II 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1 Masyarakat yang paling kecil adalah …. 

a.  desa c.  keluarga 

b.  RW d.  kecamatan 

2 Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh …. 

a.  negara c.  pemerintah 

b.  keluarga d.  masyarakat serta sosial 

3 Banyaknya pengangguran jika tidak terkendali akan menimbulkan masalah 

sosial,dalam bentuk …. 

a.  kerawanan sosial 

b.  ketergantungan masyarakat 

c.  gangguan keamanan 

d.  kecemburuan sosial 

4 Perbedaan sosial yang sangat menonjol dalam lingkungan kita adalah keadaan 

masyarakat yang kaya dan ada pula …. 

a.  masyarakat pegawai c.  para pedagang 

b.  petani dan buruh d.  masyarakat miskin 

5 Untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat diadakan …. 

a.  pelatihan kerja c.  urbanisasi 

b.  pemberian uang saku d.  transmigrasi 

6 Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab …. 

a.  pemerintah c.  bersama warga 

b.  ketua RW d.  lurah 

7 Bencana alam yang terjadi bukan semata kondisi alam, tetapi dapat dipengaruhi 

oleh …. 

a.  musim dan iklim c.  perkembangan industri 

b.  kemajuan pembangunan d.  sikap hidup warga 

8 Pemerintah telah memberikan BLT kepada warga yang berhak menerima. 

BLTadalah …. 

a.  Bimbingan Lingkungan Terpadu 

b.  Bantuan Lingkungan Terprogram 
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c.  Bantuan Langsung Tunai 

d.  Bimbingan Langsung Terampil 

9 Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam garis …. 

a.  kecukupan c.  kebahagiaan 

b.  kemiskinan d.  kekerabatan 

10. Setiap warga masyarakat menginginkan keadaan sosial selalu …. 

a.  tertib dan aman c.  demo di jalanan 

b.  menyampaikan tuntutan d.  hidup tanpa aturan 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. 

  1. Penduduk Indonesia berkonsentrasi di pulau .... 

  2. Indonesia dalam jumlah penduduk menduduki peringkat .... 

  3. Pengangguran menimbulkan masalah baru, yaitu .... 

  4. Untuk menciptakan lapangan kerja sangat diperlukan uluran tangan .... 

  5. Kesenjangan sosial yang tinggi mendorong .... 
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KUNCI JAWABAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN 

SIKLUS II 

A.  

1. c   6. c  

2. a   7. d  

3. c   8. c 

4. d   9. a  

5. a  10. a 

B 

1. Jawa     

2. ketiga     

3. kerawanan sosial     

4. pemerintah    

5. kecemburuan sosial  
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LAMPIRAN 5 

PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS III 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : IV / 2 

Standar 

Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsiKompetensi Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.4  Mengenal 

permasalahan sosial 

di daerahnya 

 

Masalah – 

Masalah Sosial 

di Lingkungan 

Perkotaan 

1. Siswa mengamati 

tayangan video 

tentang masalah-

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

dan mengidentifikasi 

masalah. 

2. Siswa menyebutkan 

contoh masalah-

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

3. Siswa melakukan 

tanya jawab dengan 

guru tentang masalah-

1. Mencontohka

n berbagai 

macam 

masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

tempat tinggal 

2. Mengidentifik

asi penyebab 

dari masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

tempat tinggal 

3. Menemukan 

Teknik : 

Tes 

tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

 

3jp x 35 

menit 

 Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD/ MI Kelas 

IV Karangan I.S 

Sadiman, dkk, 

halaman 111-118 

tahun 2008 

 Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD/ MI Kelas 

IV Karangan Tantya 

Hisnu, dkk, halaman 

193-207 tahun 2008 
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masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi 

masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

tempat tinggal 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SIKLUS III 

Nama Sekolah : SD N Ngijo 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas /Semester  : IV/ 2 (dua) 

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 

Alokasi waktu  : 3 jam pelajaran (3 x 35 menit) 

Materi Pokok  : Masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten I kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

2.4  Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

III. Indikator  

2.4.1 Mengidentifikasikan penyebab dari masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan  (C1) 

2.4.2  Memasang gambar-gambar yang sesuai dengan masalah-masalah sosial 

di lingkungan perkotaan di papan tulis (C1) 

2.4.3  Menentukan pemecahan maslah untuk mengatasi masalah-masalah 

sosial di lingkungan perkotaan (C5) 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

1 Melalui pengamatan pada video tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan, siswa dapat mengidentifikasikan penyebab dari 4 

(empat ) macam masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan dengan 

benar. (Ranah Kognitif)  

2 Melalui pengamatan pada gambar tentang masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal, siswa dapat memasangkan  gambar-gambar 

yang sesuai dengan 4 (empat ) macam masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan di papan tulis dengan benar. (Ranah Psikomotor)  

3 Melalui bekerja dalam kelompok, siswa dapat menentukan pemecahan 

masalah untuk mengatasi 4 (empat) masalah sosial di lingkungan 

perkotaan dengan benar . (Ranah Kognitif) 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), kerja keras, 

tanggung jawab,  

V. Materi Pokok 

Masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan 

VI.      Metode 

1 Tanya Jawab 

2 Diskusi 

3 Penugasan 

4 Pengamatan 

VII.   Model Pembelajaran 

    TPS (Think Pair Share)   
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VIII. Kegiatan Pembelajaran   

1 Pendahuluan (± 20 menit) 

a. Berdoa  

b. Presensi  

c. Guru memberi motivasi kepada siswa dengan bernyanyi agar siswa 

semangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

f. Guru melakukan apersepsi “ Pernahkan kalian ke Jakarta? Bagaimana 

kehidupan masyarakat di sana? Coba sekarang sebutkan masalah-masalah 

sosial di lingkungan perkotaan selain polusi udara? 

2 Kegiatan inti (± 55 menit) 

a. Siswa mendengarkan penjelasan tentang tujuan dan tahapan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh siswa sesuai dengan penerapan model think 

pair share dengan media audio visual. (elaborasi) 

b. Siswa mengamati tayangan video tentang masalah-masalah di perkotaan. 

(eksplorasi) 

c. Siswa mencontohkan masalah-masalah di perkotaan (konfirmasi) 

d. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah di perkotaan (eksplorasi) 

e. Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

orang. (elaborasi) 
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f. Siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan dengan mengamati video 

dan slide power point dan mencari penyelesaiannya  (eksplorasi) 

g. Masing –masing siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut 

secara sendiri-sendiri terlebih dahulu (fase think) (eksplorasi) 

h. Siswa dalam kelompok tersebut kemudian secara berpasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya (fase pair) (elaborasi) 

i. Siswa dalam satu kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang timbul (elaborasi) 

j. siswa dalam kelompok tersebut menerapkan rencana pemecahan 

permasalahan terhadap maslah-masalah pribadi dengan bimbingan guru 

(elaborasi) 

k. Siswa dalam kelompok membuat kesimpulan atas materi yang dibahas 

(konfirmasi) 

l. Perwakilan dari beberapa kelompok maju ke depan untuk membacakan 

hasil diskusi yang telah mereka lakukan (fase share) (konfirmasi) 

m. Siswa bersama guru melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

kelompok yang menyajikan hasil diskusinya. (konfirmasi) 

n. Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhdap materi 

yang baru saja dipelajari (konfirmasi) 

o. Siswa dalam kelompok terbaik dalam penyampain hasil diskusinya 

mendapat penghargaan dari guru (konfirmasi) 
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3 Penutup (±20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih ada materi yang 

kurang  

c. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

d. Tindak lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan 

 

IX. Media dan Sumber Bahan 

 Media :  media audio visual  

 Sumber  :    

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kelas IV 

b. Buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ MI Kelas IV 

Karangan I.S Sadiman, dkk, halaman 111-118 tahun 2008 

c. Buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ MI Kelas IV 

Karangan Tantya Hisnu, dkk, halaman 193-207 tahun 2008 

d. Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : 

Pustaka Setia 

X. Penilaian 

1. Prosedur  

 a. Tes awal   : ada 

 b. Tes dalam proses : ada 

 c. Tes akhir   : ada 
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2. Jenis Tes  

 a. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

 b. Soal Evaluasi   (terlampir) 

3. Bentuk 

 a. Pilihan Ganda 

 b. Jawaban singkat 

 c. Uraian  

 d. Unjuk kerja 

4. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

5. Jenis Penilaian : Kognitif, afektif dan psikomotor 
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MATERI AJAR 

1. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan bermotor dan asap 

pabrik-pabrik.  Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk 

mengurangi terjadinya pencemaran udara yaitu dengan penghijauan, 

membuat taman kota, ruang hiaju di tengah kota, mengurangi 

penggunaan kendaraan pribadi 

2. Rusaknya Fasilitas Umum 

Mengapa buruknya fasilitas umum menjadi masalah sosial? Fasilitas 

umum digunakan secara bersama oleh masyarakat. Kalau fasilitas 

umum itu rusak, maka masyarakat tidak bisa menggunakannya. 

Kerusakan fasilitas umum terjadi akibat ulah manusia yang tidak 

bertanggung jawab, kesadaran diri yang rendah membuat masyarakat 

tidak mempunyai rasa saling memiliki. Padahal fasilitas umum 

dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. 

3. Perilaku Tidak Disiplin 

Dalam hidup sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak 

disiplin. Kita ambil contoh keadaan di jalan raya. Salah satu penyebab 

terjadinya kemacetan lalu lintas adalah perilaku tidak disiplin. 

4. Penyalahgunaan Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. 

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa 

sakit, dan meningkatkan rangsangan, contohnya morfin, heroin, dan 

kokain. 

(Sumber : Buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ MI Kelas IV 

Karangan Tantya Hisnu, dkk, halaman 196-207, tahun 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 
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GAMBAR 1. POLUSI UDARA 

 

GAMBAR 2. RYSAKNYA FASILITAS UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. PERILAKU TIDAK DISIPLIN 
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GAMBAR 4. NARKOBA 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS III 
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Nama Kelompok : 

Nama Anggota :  

Soal ! 

Perhatikan gambar masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan di 

bawah! Kalian dapat menjawabnya secara berkelompok dengan melengkapi tabel 

berikut ini! 

 

No. 
Masalah Sosial 

 

Penyebab 

 

Cara Mengatasi 

Masalah Sosial 

1. Gambar.1 Anak 

jalanan

 

Putus sekolah 

karena biaya 

sekolah 

mahal,kurangnya 

perhatian orang 

tua 

Pemerintah 

harusnya 

memberikan 

beasiswa bagi 

anak kurang 

mampu, 

membuka 

lapangan 

pekerjaan 

sehingga 

megurangi 

kemiskinan 

2. Gambar.2 Rusaknya fasilitas 

umum
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3. Gambar.3 

Kemacetan

 

  

4. Gambar.4 

Perampokan

 

  

5. Gambar.5 Penyalahgunaan 

narkoba 
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404 
 
 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS III 

 

No. 
Masalah Sosial 

 

Penyebab 

 

Cara Mengatasi 

Masalah Sosial 

1. Gambar.1 Anak 

jalanan

 

Putus sekolah 

karena biaya 

sekolah 

mahal,kurangnya 

perhatian orang 

tua 

Pemerintah 

harusnya 

memberikan 

beasiswa bagi 

anak kurang 

mampu, 

membuka 

lapangan 

pekerjaan 

sehingga 

megurangi 

kemiskinan 

2. Gambar.2 Rusaknya fasilitas 

umum

 

Rendahnya 

kesadaran untuk 

merawat fasilitas 

umum, memakai 

fasilitas umum 

sembarangan 

Para pengguna 

harus merawat 

dan 

menggunakan 

dengan baik 

segala fasilitas 

umum yang ada 

3. Gambar.3 

Kemacetan

Tidak disiplin, 

tidak mau 

mematuhi 

peraturan lalu 

lintas, tidak patuh 

akan peraturan 

yang berelaku 

Mematuhi 

peraturan lalu 

lintas dan 

disiplin, pihak 

yang berwajib  

memberikan 

sangsi yang tegas 

dan hukuman 
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yang bisa 

membuat efek 

jera  

4. Gambar.4 

Perampokan

 

Kurangnya 

lapangan 

pekerjaan, 

rendahnya 

pendidikan, 

mahalnya biaya 

hidup 

Pemerintah 

membuka 

banyak lapangan 

pekerjaan, 

meningkatkan 

tingkat 

keamanan. 

Penegakan 

hukum yang 

tegas 

5. Gambar.5 Penyalahgunaan 

narkoba 

Kurangnya 

perhatian dari 

orang tua, 

lingkungan yang 

buruk, lemahnya 

mental 

Menambah 

pengawasan 

orang tua, 

sosialisasi 

bahaya narkoba 
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Penilaian : 

Skor =  x 100 

Dimana: 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 

 = skor teoritis 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

Jenis Sekolah   : SD 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 25 menit  

Jumlah Soal  : 25 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan  kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Materi   : Masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan 
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No. Indikator 
Tujuan 

Pembelajaran 

Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 
Ranah Nomor Soal 

Tingkat Kesukaran 

1. a. Memasangkan gambar-

gambar yang sesuai 

dengan masalah-masalah 

sosial di lingkungan 

perkotaan di papan tulis 

b. Mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

c. Menemukan pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi masalah-

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

Ke (1) 

 

 

 

 

Ke (2) 

 

 

 

 

 

Ke (3) 

Pilihan 

ganda, 

jawaban 

singkat dan 

uraian 

 

 

Tes C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C4 

Pilihan ganda 

1-10,Jawaban 

singkat 

1-10 Uraian 2 

 

Uraian 

1 dan 5 

 

 

 

 

Uraian 

3 dan 4 

Mudah , Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sukar 
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SOAL EVALUASI 

MAPEL   : IPS 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

HARI/ TANGGAL  :  

NAMA LENGKAP : ........................................................... 

NO ABSEN  : .......................... 

A. Pilihlah jawaban yang paling 

benar ! 

1. Tidak tertibnya berlalu lintas di 

jalan menyebabkan ... . 

a. kecelakaan 

b. kebanjiran 

c. kehujanan 

d. kemanusiaan 

2. Banyaknya volume jumlah 

kendaraan mengakibatkan adanya 

... . 

a. polusi tanah  

 c. polusi udara 

b. polusi bangunan  

 d. polusi air 

3. Di perkotaan kita dapat 

menjumpai ... . 

a. sawah 

b. hutan 

c. danau 

d. anak jalanan 

 

4. Tidak adanya lapangan 

pekerjaan menyebabkan banyak 

... . 

a. penelitian 

b. pengangguran 

c. pendidikan 

d. pemeriksaan 

5. Pembuangan sampah di 

sembarang tempat 

menyebabkan ... . 

a. penduduk sudah peduli 

pendidikan anak 

b. banyak lulusan sarjana yang 

menganggur 

c. banjir 

d. tingkat pendidikan 

penduduk rendah 

6. Asap kendaraan bermotor dan 

asap pabrik dapat menjadi polusi 

... . 

a. udara  c. hutan 

b. air    d. tanah 

7. Membuang limbah pabrik ke 

sungai menyebabkan dampak 

yang buruk,   

    kecuali ... . 

a. air sungai kotor 

b. banyak ikan yang mati 

c. air sungai bersih 

d. air sungai mengandung zat 

berbahaya 
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8. Tindakan yang pemerintah 

lakukan untuk mengatasi 

pencemaran udara di 

    kota, yaitu ... . 

a. menindak kejahatan 

b. membangun gedung-gedung 

bertingkat 

c. membangun jembatan 

penyebrangan 

d. menanam banyak pohon di 

kota 

9. Cara kita menjaga fasilitas 

umum antara lain ... . 

a. di coret-coret 

b. tidak merusaknya 

c. acuh 

d. tidak peduli 

10. Contoh dari narkoba adalah ... 

. 

a. kokain 

b. obat sakit kepala 

c. parasetamol 

d. obat diare 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 

1. Salah satu contoh dari narkoba adalah ... . 

2. Salah satu penyebab banyaknya pengangguran karena ... . 

3. Banyak warga pergi ke kota untuk ... . 

4. Kehidupan yang sangat mencolok antara yang kaya dan miskin 

menyebabkan ... sosial. 

5. Fasilitas umum menjadi tanggung jawab ... . 

6. Salah satu contoh perilaku tidak displin di jalan raya adalah... . 

7. Masalah sosial tidak dapat diselesaikan secara  ... . 

8. Narkoba membuat tubuh kita menjadi tidak ... . 

9. Asap kendaraan bermotor menyebabkan ... 

10. Narkoba dan obat-obatan berbahaya disingkat menjadi  ... . 

 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan! 

2. Sebutkan 3 contoh-contoh fasilitas umum? 

3. Apa saja penyebab kecelakaan lalu lintas! 

4. Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi kemacetan? 

5. Jelaskan kerugian memakai narkoba! 
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. D 

4. B 

5. C 

6. A 

7. C 

8. D 

9. B 

10. A 

B. Jawaban Singkat 

1. Sabu-sabu, heroin,dll 

2. Tidak adanya lapangan 

pekerjaan 

3. Mencari pekerjaan 

4. Kesenjangan sosial 

5. Bersama 

6. Individu 

7. Ugal-ugalan, ngebut, dll 

8. Sehat 

9. Polusi udara 

10. Narkotika 
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C. Uraian 

1. Masalah sosial yang ada di perkotaan contohnya adalah anak jalanan, 

polusi udara, perampokan, dll. Masalah sosial banyak terjadi di perkotaan 

karena di sana padat penduduk dan rendahnya kualitas penduduk. 

2. Contoh dari fasilitas umum adalah puskesmas, WC umum, sarana 

transportasi, dll. 

3. Penyabab dari kecelakaan lalu lintas antara lain karena tidak mematuhi 

rambu-rambu lalu lintas, ngebut, mengantuk saat mengendarai, dll. 

4. Cara pemerintah untu mengatasi kemacetan adalah dengan mengurangi 

jumlah kendaraan, menertibkan lalu lintas, menidak pengendara yang 

melakukan pelanggaran, dll. 

5. Kerugian-kerugian jika memakai narkoba adalah tubuh menjadi kecil, 

ketagihan, menjadi pemalas, dll. 

Skor Penilaian : 

 Pilihan Ganda = jawaban benar nilai 1 (n1), skor maksimal 10 

 Jawaban Singkat = jawaban benar nilai 2 (n2), skor maksimal 20 

 Uraian = jawaban benar nilai 4 (n3), skor maksimal 15 

Nilai =   x 100 % (Poerwanti, 2008: 6-15) 

 

SOAL PERBAIKAN DAN PENGAYAAN SIKLUS III 

1 Lembaga yang bertugas mengelola sampah adalah ... . 

a. Dinas Kesehatan c. Dinas Kehutanan 

b. Dinas Perhubungan d. Dinas Kebersihan 

2 Salah satu masalah kependudukan negara kita adalah rendahnya kualitas 

penduduk. Salah satu penyebab rendahnya kualitas penduduk adalah  ini adalah 

... . 

a. penduduk sudah peduli pendidikan anak 

b. banyak lulusan sarjana yang menganggur 

c. penduduk rajin belajar sendiri 

d. tingkat pendidikan penduduk rendah 
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3 Salah satu tindakan yang sebaiknya dilakukan kalau rumah warga mengalami 

kebakaran adalah ... . 

a. menonton petugas pemadam kebakaran bekerja 

b. menutup jalan masuk ke lokasi kebakaran 

c. membantu memadamkan api 

d. menggunakan kesempatan untuk mencuri 

4 Berikut ini merupakan contoh permasalahan di perkotaan , kecuali … 

a. Kebakaran 

b. Malas belajar 

c. Kemiskinan 

d. Narkoba 

5 Salah satu cara menaggulangi permasalahn kemacetan diperkotaan adalah … 

a. Penambahan pajak kendaraan bermotor 

b. Melarang penjualan kendaraan bermotor 

c. Memberikan lapangan pekerjaan 

d. Membatasi angkutan umum  

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat  

1 Salah satu contoh masalah sosial, antara lain .... 

2 Tidak merata persebaran penduduk di Indonesia disebabkan oleh .... 

3 Masyarakat membutuhkan kehidupan yang .... 

4 Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah .... 

5 Migrasi adalah .... 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN 

SIKLUS III 

A. 

1. d 

2. d 

3. c 

4. b 
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5. a 

B. 

1 Pengangguran 

2 pembangunan yang tidak seimbang 

3 aman dan tenteram 

4 transmigrasi 

5 perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain 
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LAMPIRAN 6 

FOTO DOKUMENTASI 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI SIKLUS I 
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Gambar 1. Guru membuka pelajaran 
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Gambar 2. Guru membimbing kelompok kecil 

DOKUMENTASI SIKLUS II 

 

Gambar 3. Guru membimbing diskusi kelompok  
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Gambar 5. Guru menjelaskan materi 

DOKUMENTASI SIKLUS III 
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Gambar 5. Guru memberikan penguatan verbal 
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Gambar 6. Siswa menempelkan gambar 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

SURAT – SURAT PENELITIAN 
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