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ABSTRAK 

Putri, Eka Prahara Tiyas. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Model Group Investigation berbantuan Media Audio Visual di Kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing. Dra. Yuyarti, M.Pd., 296 halaman. 

 

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

berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk menjadi warga negara Indonesia demokratis,bertanggungjawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. Hasil refleksi diri peneliti pada saat melaksanakan 

pembelajaran terdapat permasalahan IPS diantaranya siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran serta belum terlatih berkomunikasi secara sistematis. Selain itu, 

guru belum memotivasi siswa untuk berani mengutarakan pendapatnya dan belum 

menggunakan media pembelajaran dalam penyampaian materi. Kualitas 

pembelajaran yang belum optimal di kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota Semarang 

juga berdampak pada hasil belajar siswa, hal ini ditunjukkan ketuntasan klasikal 

hanya mencapai 36%. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Group Investigation 

berbantuan media Audio Visual di Kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota Semarang?”. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui 

model Group investigation berbantuan media Audio Visual di kelas IV SDN 

Pakintelan  03  Kota Semarang. 

Penelitian ini dilaksanakan 3 siklus dengan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi setiap siklus terdiri dari 1 

pertemuan. Subjek penelitian adalah guru sebagai peneliti dan siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 sejumlah 25. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 

observasi, dan catatan lapangan, dianalis dengan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan keterampilan guru siklus I memperoleh skor 

20 kategori cukup, siklus II 24 kategori baik, dan siklus III 26 kategori baik. 

Aktivitas siswa siklus I memperoleh skor 20,48 kategori baik, siklus II 22,28 

kategori baik, dan siklus III 24,52 kategori baik, sedangkan ketuntasan belajar 

siswa pada siklus I sebanyak 64%, siklus II 76%, dan siklus III 88%.  

Simpulan penelitian ini dengan menerapkan model Group Investigation 

berbantuan media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. Saran bagi guru seyogyanya 

memilih model  inovatif serta media yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. 

 

Kata kunci: Audio Visual;Group Investigation;IPS;Kualitas;Pembelajaran. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dalam menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia jauh lebih mendesak untuk segera 

direalisasikan terutama dalam menghadapi tantangan global. Melalui pendidikan 

diharapkan dapat melatih siswa untuk memecahkan permasalahan sosial di 

lingkungannya, sehingga siswa siap untuk menghadapi tantangan dunia yang 

semakin berat.  

Berdasarkan Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional No 20. 

Tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah salah 

satunya wajib memuat Ilmu Pendidikan Sosial. Sesuai Undang-Undang tersebut 

pembelajaran IPS wajib diberikan pada siswa jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah mata pelajaran IPS 

harus mencakup beberapa Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, 
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komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut 

diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. 

Mata pelajaran IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pusat kurikulum (Depdiknas, 

2007:14) menyatakan IPS adalah suatu kajian terpadu yang berupa 

penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-

konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, 

dan Ekonomi. Menurut Sumaatmadja (2007:1.9) lmu Pengetahuan Sosial adalah 

mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya 

mengintegrasikan bidang ilmu sosial dan humaniora.  

Menurut Taneo (2010:1.28) tujuan pembelajaran IPS antara lain: membekali 

siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun 

alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; 

membekali siswa melalui kemampuan berkomunikasi antar warga masyarakat 

dengan berbagai keilmuan dan keahlian yang dimilikinya; membekali siswa 

dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan ketrampilan terhadap lingkungan 

hidup; dan membekali siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat dan ilmu 

pengetahuan. Tujuan IPS yang dikembangkan di sekolah dasar, diharapkan siswa 

dapat mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu siswa diharapkan dapat 
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berfikir kritis dalam menghadapi masalah sosial serta mampu menemukan solusi 

hingga dapat mengatasi masalah, baik masalah pribadi maupun sosial. 

Tujuan IPS tersebut sudah mengandung konsep-konsep yang dapat 

mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan secara global, namun kenyataan 

di lapangan belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam kurikulum. Hal 

ini dibuktikan dengan temuan NCSS (National Council for the Social Studies) 

tahun 2009 menyatakan kebijakan dari Pusat Pendidikan untuk mengurangi jam 

pelajaran IPS mengakibatkan 44% distrik mengalami “kegagalan sekolah”. NCSS 

juga menyatakan bahwa di banyak Negara nilai tes membaca dan matematika 

menjadi satu-satunya pengukuran pembelajaran. Bahkan ketika IPS masuk 

kedalam standar tes yang tinggi, guru hanya menyesuaikan pembelajaran dengan 

kisi-kisi tes, bukan menekankan pada pembelajaran bermakna. Sebagai hasil 

praktik pendidikan tersebut siswa hanya akan menerima nilai tes yang baik, 

sehingga tingkat kesiapan siswa untuk aktif sebagai warga negara masih kurang.  

Efektifitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Tingkat keefektifan dimaknai sebagai kualitas pembelajaran 

(Daryanto, 2013:57). Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas 

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

fasilitas, sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004: 7). 

Berdasarkan hasil refleksi diri peneliti pada saat melaksanakan 

pembelajaran  di kelas IV SDN Pakintelan 03 tema Indahnya Kebersamaan 

dengan muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PKn menunjukkan kualitas 
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pembelajaran IPS belum optimal jika dibandingkan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan PKn. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor baik dari 

keterampilan guru, aktivitas siswa maupun hasil belajar. Permasalahan yang 

terjadi pada pembelajaran IPS antara lain siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

serta belum terlatih berkomunikasi secara sistematis. Selain itu, guru belum 

memotivasi siswa untuk berani mengutarakan pendapatnya dan belum 

menggunakan media pembelajaran dalam penyampaian materi. 

Kualitas pembelajaran IPS yang belum optimal di kelas IV SDN 

Pakintelan 03 Kota Semarang juga berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan 64% atau 16 dari 25 siswa belum mencapai ketuntasan belajar, 

sedangkan 36% atau 9 dari 25 siswa tidak mencapai ketuntasan belajar.  Data 

hasil  belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 50, dan nilai tertinggi 80 dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu ≥ 66. 

Permasalahan kualitas pembelajaran IPS yang masih belum optimal 

merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi memilih model 

pembelajaran inovatif yaitu model Group Investigation. Menurut Shoimin (2014 

:81) model ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri sehingga siswa menjadi aktif 

dalam pembelajaran serta melatih siswa berkomunikasi secara sistematis. Hal 

tersebut menjadi alasan Group Investigation menjadi solusi alternatif pemecahan 

masalah dalam pembelajaran IPS. Dalam penggunaan model Group Investigation, 

setiap kelompok akan bekerja melakukan investigasi sesuai dengan masalah yang 

mereka dapat. 
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Beberapa penelitian menunjukkan hasil positif penggunaan model  Group 

Investigation diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Slamet Murwono 

tercantum dalam jurnal nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mokhamad kharis  menunjukkan bahwa 

penggunaan model Group Investigation dapat meningkatkan ketuntasan klasikal 

siswa. 

Diperlukan adanya media pembelajaran untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan informasi. Dalam penelitian ini, media pembelajaran yang dipilih 

adalah media Audio Visual. Menurut Hamdani (2011 : 248) media Audio Visual 

adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar.  Kelebihan menggunakan 

media Audio Visual adalah memotivasi siswa untuk memperhatikan karena 

menghadirkan daya tarik bagi siswa, serta komunikasi dalam penyampaian materi 

bersifat interaktif. 

Penerapan media Audio Visual diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Arum Perwitasari. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media Audio 

Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas V SDN Tambakaji 03 

Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor keterampilan guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar siswa meningkat pada tiap siklusnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul ” Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Group 

Investigation berbantuan media Audio Visual di kelas IV SDN  Pakintelan  03  

Kota  Semarang”. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah:  

“Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui 

model Group Investigation berbantuan media Audio Visual pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang?” 

Adapun rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model Group Investigation  berbantuan media Audio Visual 

dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Pakintelan 03 Kota Semarang? 

2. Apakah melalui model Group Investigation berbantuan media Audio Visual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Pakintelan 03 Kota Semarang? 

3. Apakah melalui model Group Investigation berbantuan media Audio Visual 

dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran  IPS kelas IV SDN 

Pakintelan 03 Kota Semarang? 

 

1.2.2    Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah, alternatif tindakan dengan penerapan 

model Group Investigation berbantuan media Audio Visual. Adapun langkah-

langkah penerapan model Group Investigation  menggunakan teori slavin 

(2011:217) di kombinasikan dengan pemanfaatan media Audio Visual sebagai 

berikut: 
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1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru memberikan informasi mengenai pembelajaran melalui media Audio 

Visual 

3. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok.  

4. Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok.  

5. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

6. Siswa menyiapkan laporan akhir diskusi.  

7. Siswa mempresentasikan laporan akhir diskusi 

8. Guru menutup pelajaran 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan umum penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model Group investigation berbantuan media Audio 

Visual pada siswa kelas IV SDN Pakintelan  03  Kota Semarang. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Group Investigation berbantuan media  Audio Visual  pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03  Kota Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Group Investigation berbantuan media Audio Visual pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang 
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3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Group Investigation  berbantuan media Audio Visual pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum dan peningkatan 

kualitas pembelajaran.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontibusi perkembangan model 

pembelajaran khususnya model group investigation bagi pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru  

a. Guru mendapatkan pengalaman mengajar menggunakan model Group 

Investigation sehingga dapat memberikan referensi bagi guru tentang 

model pembelajaran yang sesuai. 

b. Memberikan referensi bagi guru dalam  melaksanakan penelitian di 

Sekolah Dasar  

1.4.2.2 Bagi siswa 

a. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

b. Melatih siswa untuk berfikir dan bekerja sama dengan kelompok 

c. Menumbuhkan semangat belajar siswa sehingga hasil belajar meningkat. 
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1.4.2.3 Bagi Sekolah 

a.  Memberi kontribusi bagi pihak sekolah sehingga ada inovasi dalam 

model pembelajaran  

b. Memperbaiki kualitas pendidikan khususnya pada mata pelajaran IPS. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan perubahan perilaku dari yang semula tidak tahu 

menjadi tahu, Sehingga menimbulkan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

dan kepandaian. Menurut Hamdani (2010 :21) belajar adalah perubahan tingkah 

laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, seperti: membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Konsep tentang belajar telah banyak 

didefinisikan oleh para pakar psikologi. Menurut Rifa’i dan Anni (2010: 82) 

beberapa pengertian tentang belajar oleh beberapa ahli psikologi antara lain: 

1. Gage Berliner menyatakan belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

2. Slavin menyatakan belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan 

oleh pengalaman.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil pengalaman 

dalam interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya. Perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar terjadi secara sadar dan berkelanjutan serta 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kearah yang lebih baik. 
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2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar digunakan sebagai acuan dalam menciptakan keberhasilan 

belajar. Agar tercapai keberhasilan, belajar harus berorientasi pada tujuan yang 

jelas.Menurut Anitah (2013:1.9) prinsip belajar ada 5 yaitu: 

a. Motivasi  

Motivasi belajar berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai oleh individu yang 

sedang belajar. Bila seseorang sedang belajar menyadari tujuan yang akan 

dicapai berguna atau bermanfaat baginya, maka motivasi akan muncul dengan 

kuat.  

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan energi psikis (pikiran dan perasaan) terhadap suatu 

objek. Oleh karena itu guru harus berusaha menarik perhatian siswa. 

c. Aktivitas 

Belajar adalah aktivitas mental dan emosional.Bila pikiran dan perasaan siswa 

tidak terlibat aktif dalam situasi pembelajaran, maka siswa tersebut tidak 

belajar. Penggunaan model dan media yang bervariasi dapat membuat siswa 

lebih aktif belajar. 

d. Balikan 

Balikan berfungsi untuk mengetahui benar tidaknya pekerjaan yang ia lakukan, 

menyadarkan siswa terhadap kesalahan mereka dan meningkatkan pemahaman 

siswa akan pelajaran tersebut. 
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e. Perbedaan Individual 

Individu merupakan pribadi tersendiri yang memiliki perbedaan dari yang lain 

sehingga guru harus mampu memperhatikan dan melayani siswa sesuai dengan 

karakteristik mereka masing-masing.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan prinsip belajar 

merupakan perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang diperoleh dari 

pengalaman antara peserta didik dengan lingkungannya. Dengan mempelajari 

prinsip-prinsip belajar, diharapkan dapat mempermudah siswa mencapai 

keberhasilan belajar namun, dalam proses belajar mengajar juga ditentukan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhinya karena belajar adalah serangkaian proses 

interaksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sebuah konsep baru dalam 

kehidupan. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Keberhasilan proses belajar tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut Hamdani (2011: 139-145), keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 

yaitu faktor dalam diri siswa sendiri (internal) dan faktor dari luar diri siswa 

(eksternal). 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor ini antara lain: 

1)  Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya.  
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2) Faktor jasmaniah 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar seseorang seperti panca indra yang tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya dapat membawa kelainan tingkah laku. 

3) Sikap  

Sikap yaitu kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu hal, orang, 

benda, dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh,sehingga siswa harus 

memiliki sikap positif kepada sesama siswa atau kepada gurunya. 

4) Minat 

Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat belajar yang dimiliki siswa 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya.  

5) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

6) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat menentukan baik tidaknya dalam 

mencapai tujuan. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial dan 

lingkungan non sosial. Pengaruh lingkungan pada umumnya bersifat positif 

dan tidak memberikan paksaan kepada individu.  
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Menurut Slameto (2010: 60), faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

belajar adalah: 

1) Keadaan keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Oleh 

karena itu, orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari 

keluarga. Perhatian orangtua dapat memberikan motivasi sehingga anak 

dapat belajar dengan tekun.  

2) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga formal pertama yang sangat penting dalam  

menentukan keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan 

sekolah yang baik dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. 

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pribadi anak sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan 

faktor eksternal sangat berpengaruh dalam proses belajar individu sehingga 

berdampak terhadap prestasi belajar. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri 

melainkan saling terkait, sehingga ketidakmaksimalan salah satu faktor akan 

berpengaruh pada  faktor lain. Dari faktor intern dan ekstern tersebut melahirkan 

teori belajar sebagai dasar berjalanya proses belajar. 
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2.1.1.4 Teori-teori Belajar 

Belajar didasari oleh teori-teori yang mendukung sebagi panduan proses 

belajar. Teori belajar merupakan upaya untuk menggambarkan bagaimana 

individu belajar, sehingga membantu memahami proses kompleks pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua teori belajar yang mendasarinya, yaitu : 

1. Teori belajar Kognitif 

Piaget dalam Rifa’i (2009: 25) menjelaskan teori belajar kognitivisme 

mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor 

eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara 

individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. 

Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan “pusat” 

penggerak berbagai kegiatan kita: mengenali lingkungan, melihat berbagai 

masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik 

simpulan. Teori kognitivisme melandasi penelitian ini karena proses belajar 

terjadi karena adanya proses interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya, yaitu 

interaksi dengan guru dan sesama siswa dalam memperoleh informasi.  

2. Teori Konstruktivisme 

Seiring upaya perbaikan kualitas pembelajaran ke arah pembelajaran 

organis, filsafat konstruktivisme kian populer dibidang pendidikan pada dekade 

terakhir ini.Pemikiran filsafat konstruktivisme mengenai hakikat pengetahuan 

memberikan sumbangan terhadap usaha mendekonstruksi pembelajaran mekanis. 

Menurut Trianto (2007:28) teori konstruktivis yaitu siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 
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informasi baru dengan aturan-aturan lama agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan. 

Sedangkan Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 137) belajar lebih dari sekedar 

mengingat. Peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan 

yang telah dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, menemukan 

(discovery) sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. 

Peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi komplek ke 

dalam dirinya sendiri. 

Dari teori belajar diatas, masing-masing teori belajar memiliki sudut 

pandang yang khas dalam menjelaskan pengertian dan hakikat belajar serta 

pembelajaran, akan tetapi semuanya saling melengkapi satu sama lain dan 

memiliki dampak pedagogis yang relatif sama. Teori belajar yang menonjol di 

dalam pendidikan IPS dengan model Group Investigation berbantuan media 

Audio Visual, yaitu : (1) teori konstruktivisme, karena mengacu pada kenyataan 

setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkontruksi kembali pengetahuan 

yang telah dimiliki individu tersebut; (2) teori kognitivistik, karena teori ini lebih 

menekankan pada hasil belajar siswa daripada hasil belajar siswa. Kedua teori 

tersebut sangat erat kaitanya dengan keberhasilan proses dan hasil belajar 

sehingga mempengaruhi proses pembelajaran. 

2.1.2  Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan berupa 

interaksi antara siswa dengan guru dan berbagai komponen pendukungnya. 
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Pembelajaran dalam arti luas merupakan jantungnya pendidikan untuk 

mengembangkan kemampuan, membangun peradaban bangsa yang bermartabat. 

Menurut  Rifa’i dan Anni (2009:193) pembelajaran merupakan interaksi 

atau komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, dan antar peserta didik.  

Pengertian pembelajaran juga dijabarkan dalam Pasal 1 butir 20 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 

menyebutkan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dalam pengertian 

tersebut terkandung lima konsep, yakni interaksi, peserta didik, pendidik, sumber 

belajar, dan lingkungan belajar. 

Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran di atas disimpulkan 

pembelajaran adalah interaksi antara guru dengan, siswa dan lingkungan belajar 

yang memberikan kebebasan kepada siswanya untuk belajar sesuai dengan minat 

dan kemampuannya, sehingga siswa memperoleh kemudahan selama 

pembelajaran. Proses pembelajaran tersususun secara sistematis oleh komponen-

komponen pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. 

 

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Komponen satu dengan komponen lainnya 

memiliki hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi satu sama lain dalam 

kegiatan pembelajaran yang menentukan kualitas pembelajaran yang berlangsung. 



18 

 

 

Adapun Rifa‟i dan Anni (2009: 194-196) menjabarkan komponen-komponen 

pembelajaran sebagai berikut : 

1) Tujuan 

Secara eksplisit diupayakan pencapaian melalui kegiatan pembelajaran 

biasanya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dirumuskan secara spesifik dan 

operasional. 

2) Subyek belajar 

Merupakan komponen utama yang berupa hasil perubahan perilaku dan 

pendapatan pengetahuan dengan partisipasi aktif peserta didik selama kegiatan 

belajar. 

3) Materi Pelajaran 

Materi pelajaran akan memberikan warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran sehingga mempengaruhi intensitas proses di dalamnya. 

4) Strategi Pembelajaran 

Pola umum mewujudkan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan. 

5) Media pembelajaran 

Alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. 

6) Penunjang 

Terdiri dari fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran. 

Berfungsi memperlancar, melengkapi, mempermudah proses pembelajaran. 

Sehingga sebagai salah satu komponen pendidik perlu memperhatikan, memilih, 

memanfaatkan (Rifa’i dan Anni, 2009:194). 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan komponen-komponen 

pembelajaran meliputi: tujuan, subjek, materi, strategi, media, penunjang 

pembelajaran. Komponen pembelajaran tersebut erat hubunganya dengan kualitas 

pembelajaran sehingga digunakan untuk mengetahui baik buruknya proses dan 

hasil pembelajaran. 

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

 Kualitas pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik 

dengan  peserta didik untuk memperoleh hasil yang optimal melalui pemanfaatan 

lingkungan belajar. Kualitas dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. 

Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan dan sasarannya.  

UNESCO (dalam Hamdani,2011:194) menetapkan empat pilar pendidikan 

yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan 

yaitu : 

1. Learning to know 

Seorang guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga 

dituntut berperan aktif sebagai teman dalam berdialog dengan siswa. 

2. Learning to do 

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan,bakat, dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat dapat 

dilakukan melalui tes bakat dan minat.  

3. Learning to live together 
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Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan 

tatanan kehidupan,artinya mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. 

Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, member dan 

menerima perlu ditumbuhkembangkan. 

4. Learning to be 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, seta kondisi 

lingkungannya. 

Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik 

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

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004: 7). 

Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran dipengaruhi dari  

perilaku guru (teacher educator’s behavior), perilaku dan dampak belajar siswa 

(student teacher’s behavior),iklim pembelajaran (learning climate), materi, media 

pembelajaran dan sistem pembelajaran. Indikator tersebut saling terkait yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Masing-masing indikator dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Perilaku pembelajaran guru  

Perilaku pembelajaran guru dilihat dari kinerja guru antara lain:1) menguasai 

disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan substansi 

dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata, mengemas dan 

merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa; 2) dapat memberikan 
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layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa; 3) menguasai 

pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa tercermin 

dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran untuk membentuk kompetensi 

siswa yang dikehendaki. 

2. Perilaku dan dampak belajar siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dilihat dari kompetensi siswa antara lain: 1) 

memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; 2) mau dan mampu 

mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan serta 

membangun sikapnya; 3) mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir, 

bersikap dan bekerja produktif. 

3. Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup: 1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna; 2)  perwujudan nilai dan semangat keteladanan, 

prakarsa, dan kreativitas guru. 

4. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 1) kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dikuasai siswa; 2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia; 3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; 4) dapat 

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; 5) 

dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan ipteks. 



22 

 

 

5. Kualitas media pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari: 1)  menciptakan pengalaman belajar 

yang bermakna;  2)mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan 

guru, siswa dan siswa 

6. Sistem pembelajaran 

Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya: 1) memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya,responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 

eksternal; 2) memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana stategis 

dan rencana operasional agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis 

oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga; 3) ada 

semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi, misi yang mampu 

membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua civitas akademika 

melalui berbagai aktivitas pengembangan; 4) menjaga keselarasan antar 

komponen sistem pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu perlu 

menjadi salah satu mekanismenya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan indikator kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak 

belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sistem pembelajaran. Semuanya terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.  

Dalam penelitian ini, pengkajian kualitas penbelajaran ditekankan pada tiga 

aspek yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 
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2.1.3.1  Keterampilan Guru  

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pendidikan dan pembangunan karakter.  

Menurut UU No. 14 tahun 2004 tentang guru dan dosen,  yang disebut 

guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.  

Keterampilan guru adalah segala kegiatan yang dilakukan guru dalam 

menunjang jalannya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap 

individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan dasar sangat penting dimiliki 

oleh seorang guru, Karena keberhasilan implementasi strategi dan model 

pembelajaran bergantung kepada guru.  

Keterampilan guru diintegrasikan dalam keterampilan dasar mengajar. 

Menurut hasil penelitian Turney (dalam Solihatin, 2012: 56-73), terdapat 8 

keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Kedelapan keterampilan tersebut sebagai berikut : 

1. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru karena hampir pada 

setiap kegiatan belajar mengajar guru mengajukan pertanyaan, dan kualitas 

pertanyaan guru akan menentukan kaulitas jawaban murid. Keterampilan bertanya 
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dibagi menjadi 2 yaitu keterampilan bertanya dasar, dengan komponen-

komponen: (a) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; (b) pemberian 

acuan; (c) pemusatan perhatian; (d) penyebaran pertanyaan: ke seluruh kelas, ke 

siswa tertentu, meminta siswa lain menanggapi jawaban temannya; (e) 

pemindahan giliran; (f) pemberian waktu berpikir; (g) pemberian tuntutan dengan 

cara: mengungkapkan pertayaan dengan cara lain, menyederhanakan pertanyaan, 

dan mengulangi penjelasan sebelumnya dan keterampilan bertanya lanjut, yang 

terdiri dari komponen: (a) mengubah tuntutan kognitif dalam menjawab 

pertanyaan, yaitu dari tingkatan yang paling rendah (mengingat) ke tingkat yang 

lebih tinggi seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi; (b) pengaturan urutan pertanyaan yang paling sederhana diikuti 

dengan yang agak kompleks, sampai pada pertanyaan yang paling kompleks; (c) 

penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik seperti: klarifikasi, 

meminta siswa memberi alasan atas jawabannya, meminta kesepakatan pandangan 

dari siswa lain, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, 

meminta contoh, meminta jawaban yang lebih kompleks; (d) peningkatan 

terjadinya interaksi, dengan cara meminta siswa lain memberi jawaban atas 

pertanyaan yang sama. 

2. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adala respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Seorang 

guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan karena penguatan 

merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya, serta dapat 
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meningkatkan perhatian. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal dan 

nonverbal. Penguatan verbal dapat berupa kata-kata/kalimat pujian, seperti 

“bagus”, “tepat sekali”, atau “saya puas akan pekerjaanmu”. Sedangkan 

penguatan nonverbal, yaitu berupa: a) gerak mendekati; b) mimik dan gerak 

badan; c) sentuhan; d) kegiatan yang menyenangkan; serta e) token (simbol atau 

benda kecil lain). 

3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar 

dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu variasi dalam gaya belajar, yang 

dapat dilakukan dengan cara seperti: a) variasi suara rendah; b) memusatkan 

perhatian; c) membuat kesenyapan sejanak, d) mengadakan kontak pandang; e) 

variasi gerak badan dan mimik; dan f) mengubah posisi, variasi dalam 

penggunaan media dan bahan pelajaran yang meliputi: a) variasi alat dan bahan 

yang dapat dilihat; b) variasi alat dan bahan yang dapat didengar; c) variasi alat 

dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi, dan variasi dalam pola interaksi 

dan kegiatan dapat berupa: klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan 

keperluan, sedangkan variasi kegiatan dapat berupa mendengarkan 

informsai,menelaah materi, diskusi, latihan, atau demonstrasi. 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar, atau pelatihan, 

menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang 
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terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. 

Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk: (a) membimbing siswa memahami 

berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur, (b) membimbing siswa 

menjawab pertanyaan “mengapa” secara nalar,  (c) melibatkan siswa untuk 

berfikir, (d) mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa, serta (e) 

menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran. 

Dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: (a) penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir 

pelajaran sesuai dengan keperluan, (b) penjelasan harus relevan dengan tujuan, (c) 

materi yang dijelaskan harus bermakna, (d) penjelasan yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan dan latar belakang siswa. 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah sesuatu yang diperhatikan oleh guru/dosen 

untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. 

Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. 

Tujuan membuka dan menutup pelajaran adalah: (a) membangkitkan 

motivasi dan perhatian, (b) membuat siswa memahami batas tugasnya, (c) 

membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan, (d) 

membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilannya 

Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran, mencakup: (a) 

menarik perhatian siswa dengan berbagai cara, (b) menimbulkan motivasi dengan: 

kehangatan dan keantusiasan,  menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide 
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yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa, (c) memberikan acuan 

dengan cara: mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas; menyarankan langkah-

langkah yang akan dilakukan; mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas; 

dan mengajukan pertanyaan, (d) membuat kaitan, dengan cara: mengajukan 

pertanyaan apersepsi atau merangkum pelajaran yang lalu 

Sedangkan komponen menutup pelajaran, mencakup: (a) meninjau 

kembali, dengan cara merangkum atau membuat ringkasan, (b) mengadakan 

evaluasi penguasaan siswa, dengan meminta mereka: mendemonstrasikan 

keterampilan; menerapkan ide baru pada situasi lain; mengekspresikan pendapat 

sendiri; dan memberikan soal-soal tertulis, (c) memberikan tindak lanjut, yang 

dapat berupa pekerjaan rumah, merancang sesuatu, atau berkunjung ke suatu 

tempat. 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar 

mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Komponen keterampilan 

yang perlu dimiliki oleh pimpinan diskusi kelompok kecil adalah: (a) memusatkan 

perhatian, yang dapat dilakukan dengan cara: merumuskan tujuan diskusi secara 

jelas; merumuskan kembali masalah, jika terjadi penyimpangan, menandai hal-hal 

yang tidak relevan jika terjadi penyimpangan, serta merangkum hasil pembicaraan 

pada saat-saat tertentu, (b) memperjelas masalah atau pemberian pendapat, dengan 

cara: menguraikan kembali atau merangkum pemberian pendapat peserta,  

mengajukan pertanyaan pada anggota kelompok tentang pendapat anggota lain, 

atau menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan informasi, (c) 
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menganalisis pandangan  siswa, dengan cara: meneliti apakah alasan yang 

dikemukakan punya dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang disepakati dan 

yang tidak disepakati, (d) meningkatkan urunan siswa dengan cara: mengajukan 

pertanyaan kunci yang menantang mereka untuk berpikir, memberi contoh pada 

saat yang tepat, menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan yang 

mengundang perbedaan pendapat, memberikan waktu untuk berpikir, dan 

mendengarkan dengan penuh perhatian, (e) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, dengan cara: memancing pendapat peserta yang enggan 

berpartisipasi, memberikan kesempatan pertama pada peserta yang enggan 

berpartisipasi, mencegah secara bijaksana peserta yang suka memonopoli 

pembicaraan, mendorong mahasiswa untuk mengomentari pendapat temannya, 

serta  meminta pendapat siswa jika terjadi jalan buntu, (f) menutup diskusi yang 

dapat dilakukan dengan cara: merangkum hasil diskusi, memberikan gambaran 

tindak lanjut, mengajak para siswa menilai proses diskusi yang telah berlangsung. 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan 

dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar 

mengajar yang serasi dan efektif. 

Guru perlu menguasai keterampilan ini agar dapat: (a) mendorong siswa 

mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal dalam berperilaku 

yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung, (b) 

menyadari kebutuhan siswa, serta (c) memberikan respon yang efektif terhadap 

perilaku siswa 
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Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat prinsip 

berikut: (a) kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, yang dapat 

menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, (b) menggunakan kata-kata atau 

tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir, (c) menggunakan beragai 

variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, (d) keluwesan guru dalam 

pelaksanaan tugas, (e) penekanan pada hal-hal yang bersifat positif, (e) 

penanaman disiplin diri sendiri 

Selanjutnya, dalam mengelola kelas, guru hendaknya menghindari hal-hal 

berikut: (a) campur tangan yang berlebihan, (b) kelenyapan/penghentian suasana 

pembicaraan//kegiatan karena ketidakpastian guru, (c) ketidaktepatan memulai 

dan mengakhiri pelajaran, (d) penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan 

disiplin diri, (e) bertele-tele, (f) pengulangan penjelasan yang tidak diperlukan 

8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

memungkinkan guru/dosen mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien 

serta memainkan perannya sebagai: (a) organisator kegiatan belajar mengajar, (b) 

sumber informasi bagi siswa, (c) pendorong bagi siswa untuk belajar, (d) penyedia 

materi dan kesempatan belajar bagi siswa, (e) pendiagnosa dan pemberi bantuan 

kepada siswa seusai dengan kebutuhannya, (f) peserta kegiatan yang punya hak 

dan kewajiban seperti peserta lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa seorang guru wajib memiliki keterampilan dasar 

mengajar yang diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang efektif dan efisien.  Keberhasilan guru dalam mengajar tidak terlepas dari 
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adanya aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran.Oleh karena itu guru 

harus memahami dan menguasai keterampilan dasar mengajar. 

Seorang guru wajib memiliki keterampilan dasar mengajar yang 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang efektif 

dan efisien. Keberhasilan guru dalam mengajar tidak terlepas dari adanya aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam pembelajaran.  

Berdasarkan  pendapat ahli diatas, peneliti memilih keterampilan dasar 

mengajar guru menurut Turney. Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran 

menggunakan model Group Investigation berbantuan media Audio visual adalah : 

1) Guru membuka pelajaran (keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan 

bertanya)  

2) Memberikan informasi mengenai pembelajaran melalui media Audio Visual 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi) 

3) Mengidentifikasi topik materi IPS dan mengatur siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola 

kelas)  

4) Membimbing siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

5) Membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan)  

6) Membimbing siswa dalam menyiapkan laporan akhir diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil)  
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7) Membimbing presentasi kelompok (keterampilan bertanya, keterampilan 

memberikan penguatan) 

8) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)  

 

2.1.3.2 Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

fisik atau non fisik oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Setiap kegiatan 

pembelajaran guru harus mampu melibatkan siswa secara optimal. Dalam 

pembelajaran perlu diperhatikan keterlibatan siswa dalam pengorganisasian 

pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif. Pembelajaran efektif menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Siswa dapat 

melakukan banyak aktivitas selama mengikuti pembelajaran. Paul B. Dierich 

(dalam Hamalik, 2013: 172-173) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran antara lain: 

a. Visual activities (aktivitas-aktivitas melihat), misalnya membaca,melihat 

gambar, mengamati orang lain bekerja, bermain, eksperimen,demonstrasi, 

dan pameran. 

b. Oral activities (aktivitas-aktivitas lisan), seperti mengemukakan pendapat, 

fakta, menghubungkan kejadian, mengajukan pertanyaan,memberi saran, 

wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities (aktivitas-aktivitas mendengarkan), misalnya 

mendengarkan penyajian bahan, percakapan, diskusi, radio. 
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d. Writing activities (aktivitas-aktivitas menulis), seperti menulis 

cerita,karangan, rangkuman, laporan, angket, menyalin, mengerjakan 

tes,mengisi angket. 

e. Drawing activities (aktivitas-aktivitas menggambar), misalnya menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (aktivitas-aktivitas gerak), antara lain melakukanpercobaan, 

melaksanakan pemeran, membuat model, menari, bermain,berkebun. 

g. Mental activities (aktivitas - aktivitas mental), misalnya 

menanggapi,mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat 

hubungan,mengambil keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas-aktivitas emosional), seperti menaruh minat, 

gembira, merasa bosan, bersemangat, berani, tenang, gugup.  

Berdasarkan uraian teori menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2013: 172-173) 

mengenai 8 aktivitas siswa, peneliti akan mengembangkan 8 indikator  aktivitas 

siswa sebagai instrumen penelitian dikaitkan dengan penggunaan model Group 

Investigation berbantuan media Audio Visual  dalam  pembelajaran IPS. 

 Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Group Investigation sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (Emotional Activities)  

2) Memperhatikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dipelajari 

melalui media Audio Visual  (visual activities, oral activities,) 

3) Siswa mengidentifikasi topik dan bergabung ke dalam kelompok (oral 

activities, emotional activities) 
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4) Merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok (Mental 

activities)  

5) Melaksanakan investigasi dengan kelompok sesuai dengan sub topik yang di 

dapat  (oral activities, mental activities. motor activities)  

6) Menyiapkan laporan akhir diskusi (Writing activities, emotional activities)  

7) Mempresentasikan laporan akhir diskusi (Oral activities, mental activities)  

8) Melakukan refleksi (Mental activities) 

 

2.1.3.3  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah. Diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

tertentu. Menurut Suprijono (2009: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. 

Sedangkan menurut susanto (2012 :5) hasil belajar adalah perubahan-perubahan 

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

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan segala perubahan 

tingkah laku yang didapatkan setelah terjadi proses belajar untuk mencapai suatu 

tujuan belajar. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau 

perolehan perilaku yang baru dari siswa. 

Edgar Dale dalam Kerucut Pengalaman Dale (Dale’s Cone Experience) 

penggunaan  media pembelajaran  seringkali menggunakan prinsip Kerucut 

Pengalaman (cone of experience) yang membutuhkan media seperti buku teks, 
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bahan belajar yang dibuat oleh guru dan audio visual. Edgar Dale melukiskan 

bahwa semakin konkrit siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin 

banyaklah pengalaman yang didapatkan. Tetapi sebaliknya, jika semakin abstrak 

siswa mempelajari bahan pelajaran maka semakin sedikit pula pengalaman yang 

akan  didapatkan oleh siswa. 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale  

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa ketika penggunaan media 

pembelajaran lebih konkrit atau dengan pengalaman langsung maka pesan 

(informasi) pada proses pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa akan 

tersampaikan dengan baik. Hal ini diperjelas oleh Arsyad (2014:13)  hasil belajar 

seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang 

ada di lingkungan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada 

lambang (abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampai pesan itu. Dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya 

sehingga penggunaan media pembelajaran akan memberikan dampak baik secara 
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langsung atau tidak terhadap pemerolehan dan pertumbuhan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dari peserta didik atau siswa. 

    Hasil belajar seseorang diperoleh dari pengalaman langsung (konkret) 

berdasarkan kenyataan yang berada di lingkungan hidupnya, kemudian melalui 

benda tiruan, dan selanjutnya sampai pada lambang-lambang verbal (abstrak). 

Dalam penelitian ini, hasil belajar kognitif berupa data nilai hasil tes 

evaluasi yang diberikan pada setiap siswa untuk mengukur tingkat ketercapaian 

tujuan pembelajaran. Adapun indikator hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS menggunakan model Group Investigation berbantuan media audio visual 

sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif 

Benyamin S. Bloom mengemukakan kemampuan sebagai hasil belajar, 

terdiri dari tiga ranah kemampuan (Suprijono, 2009:6) terdiri dari: 

a. Mengingat (C1): mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, 

menempatkan, menempatkan, mengulangi dan menemukan kembali. 

b. Memahami (C2): menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, 

membandingkan, membandingkan, menjelaskan, dan membeberkan. 

c. Menerapkan (C3): melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

melakukan, mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, 

dan mendeteksi. 

d. Menganalisis (C4): menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun, 

mengintegrasikan membedakan, menyamakan, dan membandingkan. 
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e. Mengevaluasi (C5): menyusun hipotesis, mengkritik, memrediksi, menilai, 

menguji, membenarkan dan menyalahkan. 

f. Berkreasi (C6): merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, 

menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan 

mengubah, 

Indikator ranah kognitif dalam pembelajaran IPS menggunakan model Group 

Investigation berbantuan media Audio Visual adalah: 

1. Menjelaskan pengertian teknologi produksi(C2) 

2. Menyebutkan contoh teknologi produksi tradisional (C2) 

3. Menyebutkan contoh teknologi produksi modern (C2),  

4. Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi produksi tradisional 

(C4) 

5. Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi produksi  modern (C4) 

6. Menemukan contoh teknologi produksi di lingkungan sekitar (C4) 

7. Menyebutkan contoh teknologi komunikasi tradisional (C2) 

8. Menyebutkan contoh teknologi modern (C2) 

9. Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi tradisional 

dan modern(C4) 

10. Menemukan contoh teknologi komunikasi di lingkungan sekitar (C4) 

11. Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi komunikasi(C3) 

12. Menyebutkan contoh teknologi transportasi tradisional (C2) 

13. Menyebutkan contoh teknologi transportasi modern(C2) 

14. Membedakan jenis teknologi transportasi tradisional dan modern (C2) 



37 

 

 

15. Menemukan contoh teknologi transportasi di lingkungan sekitar (C4) 

16. Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi (C3). 

b. Ranah afektif  

Sikap afektif yang dikembangkan adalah:  

Ranah ini berhubungan dengan bagaimana siswa bersikap baik terhadap 

guru maupun terhadap siswa yang lain. Instrumen biasanya berupa non tes misal 

wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. Dalam penelitian ini penilaian 

pada ranah afektif diambil berdasarkan penilaian karakter siswa. Indikator 

karakter siswa (Mulyasa, 2014: 147) dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.1 

Penilaian karakter dalam ranah Afektif 

Jenis karakter Indikator perilaku 

Bertanggungjawab a. Melaksanakan kewajiban 

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

c. Mentaati tata tertib sekolah 

d. memelihara fasilitas sekolah 

e. Menjaga kebersihan lingkungan 

Percaya diri a. Pantang Menyerah 

b. Berani menyatakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d.Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan 

e. Berpenampilan tenang 

Saling menghargai a. Menerima perbedaan pendapat 

b. memaklumi kekurangan orang lain 

c. mengakui kelebihan orang lain 

d. dapat bekerja sama 

e. menghormati orang lain 

        (Mulyasa,2014 :147-148) 
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 Penilaian pada ranah afektif dalam penelitian ini meliputi (a) 

Bertanggungjawab dengan indikator melaksanakan kewajiban, melaksanakan 

tugas sesuai dengan kemampuan, mentaati tata tertib sekolah dan menjaga 

kebersihan lingkungan.   (b) Percaya diri meliputi sikap pantang menyerah,berani 

menyatakan pendapat,berani bertanya,mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan. (c) Saling menghargai meliputi sikap menerima perbedaan pendapat, 

memaklumi kekurangan orang lain, mengakui kelebihan orang lain dan dapat 

bekerja sama. 

 Hasil belajar IPS dengan model Group Investigation berbantuan media 

Audio Visual dalam penelitian ini merupakan hasil belajar yang berupa 

pengetahuan siswa mengenai perkembangan teknologi, sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung, dan cara kerja siswa selama kegiatan diskusi yang 

dapat diketahui setelah mengikuti proses pembelajaran 

 

2.1.4   Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.4.1  Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek 

yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. IPS terintegrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial yang mengarahkan peserta didik menjadi warga 

negara demokratis dan bertanggung jawab. 

Menurut susanto (2012 : 137) IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta  kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 



39 

 

 

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik khususnya di tingkat dasar dan 

menengah. Luasnya kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan yang beraspek 

majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun 

politik semua dipelajari dalam ilmu sosial ini. 

 Sedangkan menurut Mulyasa (2011: 125) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

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

sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari cabang ilmu sosial disajikan secara 

ilmiah dan psikologis kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan untuk 

dijadikan program pada tingkat persekolahan. IPS memusatkan perhatiannya  

pada aktivitas kehidupan manusia. Kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan 

yang beraspek majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, 

sejarah, maupun politik. 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai (BSNP,2006:175). 

  2.1.4.2  Tujuan Pembelajaran IPS 

Pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk menelaah 

masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, komunikasi. Kajian IPS lebih ditekankan pada gejala 

sosial budaya di masyarakat dan lingkungannya pada masa lampau dan masa 
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sekarang dalam rangka mengantisipasi perubahan sosial budaya beserta 

dampaknya terhadap kelangsungan hidup manusia. 

Menurut Susanto (2012 : 145) tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

serari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai 

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya 

manusia harus mengahadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya 

(Hidayati, 2008:1.19). 

Menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan untuk: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial . 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

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

Sesuai dengan tujuan IPS menurut Trianto (2010:176) yaitu 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 
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masyarakat,  memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi sehari-

hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di 

sekolah diorganisasikan dengan baik. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

IPS di Sekolah dasar adalah membekali anak didik dengan pengetahuan sosial, 

pemecahan masalah sosial, kemampuan mengembangkan pengetahuan yang 

sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta meningkatkan 

kesadaran anak didik untuk memahami nilai-nilai sosial yang terkandung dalam 

kehidupan masyarakat.Pengajaran IPS di Sekolah Dasar merupakan dasar untuk 

mempelajari IPS di tingkat pendidikan selanjutnya. 

 

2.1.4.3 Ruang Lingkup IPS 

Ruang lingkup IPS mencakup kehidupan manusia di masyarakat dalam 

konteks sosial dengan berbagai macam aspek, ruang, dan proses interaksi 

sosialnya. Sebagai program pendidikan, IPS harus mampu memberikan berbagai 

pengertian yang mendasar, melatih keterampilan serta mengembangkan moral 

agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna, baik bagi dirinya 

maupun orang lain. 

Ruang lingkup materi pelajaran IPS di Sekolah Dasar yang tercantum 

dalam kurikulum,menurut Depdiknas 2006 ( dalam susanto 2012 :160) , adalah : 

1. Manusia,tempat dan lingkungan 
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2. Waktu,keberlanjutan dan perubahan. 

3. Sistem sosial dan budaya. 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

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

masyarakat. Ada 5 macam sumber materi IPS menurut Hidayati, dkk (2008:1.26) 

antara lain: 

1) segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

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

dunia dengan berbagai permasalahannya; 

2) kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi; 

3) lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

terjauh; 

4) kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

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

tokoh dan kejadian-kejadian besar; 

5) anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan 

suatu ilmu pengetahuan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak 

hanya mencakup aspek-aspek sebagai suatu bidang pengetahuan melainkan juga 

mencakup nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh individu yang 
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mempelajarinya yaitu nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat dan 

nilai ketuhanan. 

Ruang lingkup materi IPS kelas IV Semester II dalam tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Ruang Lingkup Materi IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota dan provinsi 

 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerahnya 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

  

Berdasarkan ruang lingkup materi  IPS kelas IV Semester 2 tahun 2006 

maka KD Penelitian tindakan kelas yang diambil adalah KD 2.3 Mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya melalui model Group Investigation berbantuan media Audio 

Visual. 
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2.1.4.4 Karakteristik Pendidikan IPS SD 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

Menurut Susanto (2013: 160-161) pembelajaran IPS di SD memiliki 

karateristik sebagai berikut : 

a. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganefaraan, sosiologi, bahakan 

juga humaniora, pendidikan dan agama (N. Soemantri, 2001) 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan 

geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu. 

c. Standar kompetensi dan kompetensi dasar juga menyangkut berbagai masalah 

sosial yang dirumuskan dengan pendekatan inerdisipliner dan multidisipliner. 

d. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, 

adaptasi, dan pengolahan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial 

serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan 

kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981). 
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e. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga dimensi 

dalam mengkaji dan memahamimfenomena sosial serta kehidupan manusia 

secara keseluruhan.  

Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ciri khas dalam pembelajaran 

IPS sehingga membedakan dengan pembelajaran yang lainya karena Ilmu 

Pengetahuan sosial adalah suatu pembelajaran yang terintegratif tidak terpisah-

pisah yang mengacu pada realita kehidupan sosial dan kemanusiaan. 

a. Materi IPS di SD 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah mulai 

dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dengan menyajikan materi yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu-isu sosial. 

Menurut Sapriya (dalam Susanto, 2013 : 159) pada jenjang sekolah dasar, 

pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu 

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

pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata 

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

an berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya. 

Secara garis besarnya, tema-tema pendidikan IPS di sekolah dasar dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yang masing-masing memiliki tujuan 

yang  berbeda, yaitu : 

1. Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai (value education) 

2. Pendidikan IPS sebagai pendidikan multikultural (multicultural education) 
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3. Pendidikan IPS sebagai pendidikan global (global education) 

Dalam penelitian ini, materi yang akan digunakan peneliti adalah 

mengenal perkembangan alat teknologi produksi, komunikasi dan transportasi dan 

pengalaman menggunakanya. Agar penyampaian materi IPS menjadi lebih 

maksimal maka peneliti menerapkan model Group Investigation berbantuan 

media Audio Visual  pada pembelajaran IPS. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran  

2.1.5.1 Pembelajaran Kooperatif 

Dalam kegiatan pembelajaran memerlukan berbagai variasi model karena 

dengan model pembelajaran yang variatif pembelajaran akan dapat berjalan 

dengan lebih optimal. Pembelajaran kooperatif merupakan aktifitas 

pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran 

harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial. 

Menurut Trianto (2007 : 41) pembelajaran kooperatif muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

mereka saling berdiskusi dan berkelompok dengan temanya. Tujuan dibentuknya 

kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa 

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar.   

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 
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serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud, (Suprijono, 2011:54-55). 

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang menekankan pada diskusi kelompok. Bukan 

hanya sekedar belajar kelompok, namun siswa dituntut untuk aktif serta bekerja 

sama dengan anggota kelompoknya. Dengan begitu, apabila terjadi komunikasi 

dan kerja sama yang baik maka tujuan pembelajaran akan tercapai.  

Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan model Group Investigation 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

2.1.5.2 Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran adalah bingkai dari pendekatan, strategi, 

metode,teknik, dan taktik di mana model merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir serta disajikan khas oleh guru. Model 

pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencananakan 

pembelajaran di kelas. Menurut Arends (dalam Suprijono, 2009:46) model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas.  

Menurut Shoimin (2014 : 80) Model pembelajaran Group Investigation 

adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan 

kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. 
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Selain itu juga memadukan prinsip belajar demokratis dimana siswa terlibat 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Menurut Slavin (2010:218) langkah-langkah model Group investigation 

sebagai berikut : 

 

a. Mengidentifikasi topik dan mengatur murid dalam kelompok. 

Siswa menelaah sumber-sumber informasi dan memilih topik. Setelah itu, 

siswa bergabung ke dalam kelompok belajar dengan topik yang sama, 

komposisi kelompok secara heterogen. Guru membantu memfasilitasi dalam 

memperoleh informasi. 

b. Merencanakan tugas yang akan dipelajari. 

Direncanakan secara bersama-sama oleh siswa dalam kelompoknya masing-

masing. 

c. Melaksanakan Investigation. 

Siswa mencari informasi, menganalisis data dan membuat kesimpulan. Setiap 

anggota kelompok harus berkontribusi pada kelompok dengan cara siswa 

berdiskusi. 

d. Menyiapkan laporan akhir 

Anggota kelompok menentukan esensial pesanpesan proyeknya, merencanakan 

apa yang akan dilaporkan dan bagaimana membuat presentasinya. 

e. Mempresentasikan laporan akhir. 

Presentasi dilakukan secara aktif yakni dengan melibatkan pendengar atau 

anggota dari kelompok lain 
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f. Evaluasi 

 

2.1.5.3 Kelebihan dan kekurangan Model Group Investigation 

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran Group Investigation. Model Pembelajaran ini 

terbukti lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan model-model pembelajaran individual yang digunakan selama ini.  

Menurut shoihim (2014 : 81) Kelebihan model Group Investigation yaitu : 

(1) Secara pribadi 

a. Dalam proses belajarnya, dapat bekerja secara bebas 

b. Memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. 

c. Rasa percaya diri dapat lebih meningkat 

d. Dapat belajar untuk menangani suatu masalah 

e. Mengembangkan antusiasme dan rasa pada fisik 

d. Dapat belajar untuk memecahkan dan menangani suatu masalah 

(2) Secara sosial 

a. Meningkatkan belajar bekerja sama 

b. Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru 

c. Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis 

d. Belajar menghargai pendapat oranglain 

e. Meningkatkan partisipasi dalam membuat keputusan 

(3) Secara akademik 
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a. Siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan 

b. bekerja secara sistematis 

c. Mengembangkan keterampilan fisik dalam berbagai bidang 

d. merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaanya 

Selain memiliki beberapa keunggulan di atas, model pembelajaran Group 

Investigation  tersebut juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Hal 

ini perlu diketahui agar dalam penerapan model pembelajaran Group Investigation 

tidak mengalami hambatan yang berarti. Adapun kekurangan dari model 

pembelajaran Group Investigation diantaranya; 

(1) Sedikitnya materi yang disampaikan dalam satu kali pertemuan 

(2) Sulitnya memberikan penilaian secara personal. 

(3) Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran Group Investigation. 

Model ini cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut siswa untuk 

memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri. 

(4) Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif 

Solusi untuk kekurangan dari model kooperatif tipe Group Investigation ini 

adalah: 

a. Guru harus menguasai materi dengan baik serta menguasai konsep tentang 

model Group Investigation , 

b. Guru harus aktif membimbing kelompok, siswa diminta aktif dalam proses 

pembelajaran 

c.  Guru harus memanajemen waktu agar pada proses pelaksanannya dapat 

berjalan efektif. 
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Untuk mengatasi kelemahan tersebut peneliti melakukan pendekatan yang 

intern terhadap siswa agar memahami karakter siswa dan mampu mengendalikan 

siswa apabila ada masalah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, memberikan 

perhatian yang menyeluruh terhadap semua kelompok, membimbing siswa agar 

aktif dalam proses diskusi, dan guru mengelola kelas agar tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif. Untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas 

pembelajaran hendaknya guru memadukan model pembelajaran Group 

Investigation dengan media pembelajaran yang cocok dengan karakteristik siswa. 

 

2.1.6  Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan, materi yang ingin 

disampaikan adalah pesan pembelajaran, sedangkan tujuan yang ingin dicapai 

adalah proses pembelajaran. 

Menurut Rusman (2012: 160) media merupakan salah satu alat 

komunikasi penyampaian pesan, bermanfaat jika diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut media 

pembelajaran. 

 Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang 

siswa untuk terjadinya proses belajar. Menurut Sanjaya (dalam hamdani 2010 : 

244) menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan.  
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Berdasarkan pengertian tentang media di atas dapat disimpulkan bahwa 

media merupakan sarana untuk menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada 

penerima pesan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

informasi yang akan disampaikan. 

 

2.1.6.2 Jenis-jenis media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan perantara untuk menyampaikan pesan 

instruksional dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian 

tujuan pembelajaran tersebut. Dengan adanya media pembelajaran,terangsang 

untuk memahami subjek yang tengah diajarkan dalam bentuk komunikasi dan 

penyampaian pesan yang lebih efektif dan efisien. 

Hamdani (2010: 250) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis media 

pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran, yaitu: 

1) Media Grafis 

Media grafis termasuk media visual, sebagaimana halnya media lain, media 

grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran 

yang dipakai menyangkut indra penglihatan. Pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi verbal.  

2) Teks 

Media ini membantu siswa untuk berfokus pada materi karena mereka cukup 

mendengarkan tanpa melakukan aktifitas lain yang menuntut konsentrasi. 

3) Audio 
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Media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, 

mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spesial dari suatu 

objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. 

4) Grafik 

Media grafik mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep 

yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, 

menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. 

5) Animasi 

Media animasi mampu menunjukkan proses abstrak sehingga siswa dapat 

melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. 

Media animasi menyediakan suatu tiruan yang apabila dilakukan pada 

peralatan yang sesungguhnya terlalu mahal atau berbahaya. 

 

2.1.6.3 Fungsi Media Pembelajaran 

 Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

Dalam interaksi antara siswa dan lingkungan, fungsi media dapat diketahui 

berdasarkan kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses 

pembelajaran. Tiga kemampuan media menurut Gerlach dan Ely (dalam hamdani 

2010 :246) diantaranya ; 

1. Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan 

kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, obyek atau 

kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian disimpan, 
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dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti 

kejadian aslinya. 

2. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek 

atau kejadian dengan berbagai perubahan (manipulasi) sesuai keperluan, 

misalnya ukuran, kecepatan, warnanya diubah, serta dapat pula diulang-ulang 

kejadiannya. 

3. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak misalnya siaran TV atau 

radio. 

Dari berbagai fungsi media pembelajaran tersebut maka peneliti memilih 

media Audio Visual untuk dipadukan dengan model Group Investigation. 

 

2.1.6.4  Media Audio Visual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual 

atau bisa disebut media pandang-dengar. Media ini dalam batas-batas tertentu 

dapat menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, penyajian materi bisa diganti 

oleh media, dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan 

kemudahan bagi para siswa untuk belajar. 

Menurut Anitah, dkk (2009 :6.30) media Audio visual merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Apabila 

menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar 

kepada para siswa, selain itu media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga 

menggantikan peran dan tugas guru. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media audio visual berupa 

video. Media audio visual adalah jenis media yang mengandung unsur suara dan 

mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai 

ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Media Audio Visual berupa Video 

digunakan untuk memaparkan keadaan riil dari suatu proses, fenomena atau 

kejadian sehingga memperkaya pemaparan. Jadi melalui penggabungan ini 

pembelajaran akan lebih inovatif, mampu menimbulkan rasa senang dan minat 

peserta didik untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran serta peserta didik 

lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

 

2.1.7  Implementasi Model Group Investigation berbantuan Media Audio 

Visual 

Salah satu model pembelajaran yang dipandang kondusif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS adalah model Group Investigation. 

Model pembelajaran Group Investigation tepat diterapkan pada mata pelajaran 

IPS materi mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya karena materi tersebut sangat luas 

cakupanya jadi siswa dituntut untuk memahami keseluruhan sistematika 

perkembangan teknologi.  

Dalam penerapannya,  model Group Investigation akan dipadukan dengan 

media audio visual. Media Audio Visual mempunyai kelebihan memberikan 

pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Jadi siswa dapat menggali 

informasi sedalam-dalamnya dari media audio visual yang diputarkan tersebut.  
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Berikut ini adalah tahapan model Group Investigation berbantuan media Audio 

visual dalam proses pembelajaran: 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru memberikan informasi mengenai pembelajaran melalui media Audio 

Visual 

3. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok.  

4. Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok.  

5. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

6. Siswa menyiapkan laporan akhir diskusi.  

7. Siswa mempresentasikan laporan akhir diskusi 

8. Guru menutup pelajaran 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

dengan permasalahan yang sesuai, yaitu :  

Penelitian tindakan kelas oleh Siti Hanisah  yang tercantum dalam jurnal 

nasional tentang “ Penggunaan model pembelajaran tipe Group Investigation 

dalam peningkatan pembelajaran Matematika tentang pecahan pada siswa kelas V 

SDN 2 Abean Tahun Ajaran 2012/2013 ”.Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

pada siklus I hasil belajar siswa mencapai rata-rata 57 dan ketuntasan siswa 

mencapai 22%.  Pada siklus 2 hasil belajar meningkat dengan nilai rata-rata 71 

dan ketuntasan  61 %. Pada siklus ketiga rata-rata hasil belajar mencapai 79 dan 
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ketuntasan klasikal 83%. Hasil belajar tersebut telah melebihi KKM yang 

ditentukan yaitu (70) (http/jurna/fkip/uns/ac/id/index/php/index) volume 3 nomor 

1 pada tahun 2014  diunduh pada 3 maret 2015 pukul 21.00) 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Handayani (2013) tentang 

“Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk 

meningkatkan prestasi belajar tema lingkungan pada siswa kelas II SDN Lebani 

Suko Wringinanom.” Hasil penelitian menunjukkan hasil prestasi belajar siswa 

mengalami peningkatan slama 2 siklus pembelajaran, pada siklus I prestasi 

ketuntasan 53.33 %  dan pada siklus II menjadi  86.66 %. 

(http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/vie w/2937) 

volume 1 nomor  2 tahun 2013 diunduh pada 6 maret  pukul 12.30.  

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Yogi Suciwardayani dan 

Budi setiyono  tentang “Penggunaan model Group Investigation dengan strategi 

inquiri dalam peningkatan pembelajaran IPA kelas V SDN Kawedusan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 belum  

mencapai ketuntasan yaitu 65,2 pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 72, 

dan pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 78,7. 

(http/jurna/fkip/uns/ ac/id/index /php/index) volume  3 nomor 1 tahun  2013 

diunduh pada 3 maret 2015 pukul 09.00). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Setiyani tentang “Peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing dengan media Audio 

Visual kelas IVA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang” Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Siklus I rata-rata 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/vie%20w/2937
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skor keterampilan guru adalah 25,5 (kategori baik), rata-rata skor aktivitas siswa 

20,3 (kategori baik), rata-rata nilai hasil belajar siswa 67,69 dengan ketuntasan 

klasikal 69,23 %. Siklus II, rata-rata skor keterampilan guru 35,5 (kategori sangat 

baik), rata-rata skor aktivitas siswa 26,2 (kategori baik), rata-rata hasil belajar 

81,93 dengan ketuntasan klasikal 84,62. (http://journal.unnes.ac. 

id/sju/index.php/jlj/article/view/2097) volume 2 nomor 3 tahun 2013  diunduh 2 

Maret 2015 pukul 21.00). 

Jurnal of Research oleh Dawid W. Johnson “Cooperative Learning 

Methods : A Meta-Analysis” Hasil penelitian dari 164 penelitian yang telah 

dilakukan disekolah menunjukkan hasil positif penggunaan model Cooperative 

Learning  terhadap peningkatan hasil belajar siswa. (volume 12 nomor 1 tahun 

2012 http://www.eeraonline.org/journal/files/2002/jre_2002_01_dwjohnson.pdf 

diunduh pada 10 Maret 2015 pukul 16.00) 

Jurnal of Reseach oleh Elijah Ojowu Ode “Direct Of Audio Visual (AVs) 

Resources On Teaching And Learning In Some Selected Privat Secondary School 

In Makurdi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Audio 

Visual memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di sekolah 

menengah. (volume2issue5tahu2014http://www.imactjournals. us/download.php?f 

name=211140138408622.%20HuanitiesImpat%20of%20AudioVisual%20Vs20R

esources2on%20 teachingElijah%20Ojowu%20Ode.pdf di unduh pada 20 Maret 

pukul 20.00) 

Jurnal of Reseach oleh SHU-LING LAI” Influence Of Audio-Visual 

Presentation On Learning Abstract Concept.”     Hasil penelitian  menunjukkan  

http://www.eeraonline.org/journal/files/2002/jre_2002_01_dwjohnson.pdf
file:///E:/ /siap/volume2%20issue%205%20tahun%202014%20%20http:/ww%20%20w.impactjournals.us/download%20.php%3ff%20name%20=2-11140138408622.%20HuanitiesImpact%20of%20AudioVisual%20Vs20Res%20ources%202on%20teachingElijah%20Ojowu%20Ode.pdf
file:///E:/ /siap/volume2%20issue%205%20tahun%202014%20%20http:/ww%20%20w.impactjournals.us/download%20.php%3ff%20name%20=2-11140138408622.%20HuanitiesImpact%20of%20AudioVisual%20Vs20Res%20ources%202on%20teachingElijah%20Ojowu%20Ode.pdf
file:///E:/ /siap/volume2%20issue%205%20tahun%202014%20%20http:/ww%20%20w.impactjournals.us/download%20.php%3ff%20name%20=2-11140138408622.%20HuanitiesImpact%20of%20AudioVisual%20Vs20Res%20ources%202on%20teachingElijah%20Ojowu%20Ode.pdf
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media Audio Visual   memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep belajar 

abstrak. (volume 27 issue 2 tahun 2000 http://www.ccd.asi a.edu. tw/De /5.%2I 

jjhfsepts.pdf) di unduh pada 19 Maret pukul 19.30) 

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan  diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model Group Investigation berbantuan media Audio Visual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya peneliti akan 

menggunakannya sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang berkualitas  terlihat dari keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan sarana penunjang yang saling sinergis. Pemilihan model dan media 

yang sesuai dengan materi juga menjadi faktor utama tercapainya pembelajaran 

yang optimal. Berdasarkan hasil refleksi diri peneliti pada saat melaksanakan 

pembelajaran menunjukkan pembelajaran IPS belum optimal. Permasalahan yang 

terjadi pada pembelajaran IPS antara lain siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

serta belum terlatih berkomunikasi secara sistematis. Selain itu, guru belum 

memotivasi siswa untuk berani mengutarakan pendapatnya dan belum 

menggunakan media pembelajaran dalam penyampaian materi. Kulaitas 

pembelajaran IPS yang belum optimal di kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota 

Semarang juga berdampak pada hasil belajar siswa, hal ini ditunjukkan ketuntasan 

klasikal hanya mencapai 36%. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan perbaikan 

yaitu menggunakan model  Group Investigation berbantuan media Audio visual, 



60 

 

 

sehingga diharapkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Pakintelan 03 Semarang dapat meningkat. 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris, telah diperoleh alur berpikir 

sebagai berikut: 

Bagan 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

1. Keterampilan guru : guru  belum memotivasi siswa 

untuk berani mengutarakan pendapatnya dan belum 

menggunakan  media pembelajaran dalam penyampaian 

materi 
2. Aktivitas siswa : siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

dan belum terlatih berkomunikasi secara sistematis. 

3. Hasil belajar siswa belum optimal, 64% siswa belum 

mencapai KKM yaitu ≥ 66  
 

 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Menerapkan  model Group Investigation berbantuan media Audio 

visual : 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru memberikan informasi mengenai pembelajaran melalui 

media Audio Visual 

3. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam 

kelompok.  

4. Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama 

kelompok.  

5. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

6. Siswa menyiapkan laporan akhir diskusi.  

7. Siswa mempresentasikan laporan akhir diskusi 

8. Guru menutup pelajaran 

 

Kondisi Akhir 

1) Kerampilan guru meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (20 < Skor ≤ 26).  

2) Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (20< Skor ≤ 26).  

3) Hasil belajar siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan klasikal 

minimal 80% dan ketuntasan individual ≥ 66.  
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dari kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir yang 

telah dijabarkan, Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penerapan model 

Group Investigation berbantuan media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  SUBYEK PENELITIAN  

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang akan peneliti kaji adalah guru 

dan siswa kelas IV SDN Pakintelan  03 jumlah siswa sebanyak 25 terdiri dari 13 

siswa putra dan 12 siswa putri. 

  

3.2 TEMPAT PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang yang berada di Jln.Langkir No. 01 Pakintelan 

Gunungpati Semarang, pada semester II tahun 2014/2015. 

 

3.3  VARIABEL PENELITIAN  

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Group Investigation 

berbantuan media Audio visual.  

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Group Investigation 

berbantuan media Audio Visual.  

3) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Group Investigation 

berbantuan media Audio Visual.  
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3.4    PROSEDUR/ LANGKAH PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Menurut Aqib, dkk (2011:3) penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Menurut Arikunto, dkk (2008:16) untuk melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) terdapat empat tahapan yaitu: 1) perencanaan, 2) 

pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Keempat tahap dalam penelitian 

tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran 

kegiatan beruntun, yang kembali ke arah semula. 

Berikut ini skema tahap-tahap penelitian tindakan kelas menurut Arikunto, 

dkk (2008:16) : 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

Alur Kegiatan Pemecahan Masalah (Arikunto, dkk; 2008:16) 

Pelaksanaan  penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru 

denganpihak-pihak lain sebagai upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan 

yang diinginkan.  
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Adapun 4 tahapan tersebut yaitu: 

3.4.1 Perencanaan  

Dalam tahapan menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau 

fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti 

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

Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti 

sebagai berikut:  

a. Melaksanakan observasi awal untuk mengidentifikasi serta mencari pemecahan 

masalah yang tepat.  

b. Menelaah materi pembelajaran IPS kelas IV semester 2.  

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan.  

d. Menyiapkan media Audio Visual yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran.  

e. Menyusun kisi-kisi, soal evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja 

kelompok (LKK).  

f. Menyusun lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran.  

g. Menyusun lembar wawancara dan catatan lapangan.  
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3.4.2  Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto, 

2008:18). Dalam tahap ini peneliti akan menggunakan model Group 

Investigation berbantuan media Audio Visual.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara bersiklus sampai 

tercapainya indikator keberhasilan. 

3.4.3 Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk mengamati sejauh mana 

efektivitas kepemimpinan atas tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 

2008:19). Pengumpulan data observasi ini dilakukan secara langsung pada saat 

pelaksanaan tindakan. Kegiatan observasi dilakukan bersama guru kelas IV secara 

kolaboratif untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa. Dalam 

kegiatan observasi ini peneliti menggunakan lembar penilaian keterampilan guru 

dan aktivitas siswa, serta catatan lapangan.  

3.4.4  Refleksi  

Menurut Arikunto (2008:19), refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini, peneliti 

bersama kolaborator mengkaji tindakan pelaksanaan berupa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar  siswa. Selanjutnya peneliti menuliskan daftar 

kekurangan dan kelemahan yang muncul pada proses pembelajaran disetiap siklus 

siklus yang telah dilakukan. Selanjutnya peneliti menentukan tindak lanjut 

kegiatan pada siklus selanjutnya. 
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3.5  SIKLUS PENELITIAN 

 Merupakan putaran secara berulang dari kegiatan penelitian tindakan kelas 

yang terdiri perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Arikunto,  2008 : 74).  

3.5.1. Siklus Pertama  

3.5.1.1 Perencanaan  

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan 

siklus 1 yaitu:  

a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja kelompok (LKK), kisi-kisi soal, 

lembar soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran serta pedoman 

penilaian afektif dengan KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

dengan indikator : 2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi produksi, 2.3.2 

Menyebutkan contoh teknologi produksi tradisional, 2.3.3 Menyebutkan 

contoh teknologi produksi modern, 2.3.4 Menemukan contoh teknologi 

produksi di lingkungan sekitar, 2.3.5 Membandingkan keunggulan dan 

kelemahan teknologi produksi tradisional, 2.3.6 Membandingkan 

keunggulan dan kelemahan teknologi produksi modern  

b. Menyiapkan sumber dan media Audio visual berupa video yang 

berhubungan dengan materi. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru. 

d. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

tidak tercatat dalam lembar pengamatan 
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3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru memberikan informasi mengenai pembelajaran melalui media Audio 

Visual 

3. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok.  

4. Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok.  

5. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

6. Siswa menyiapkan laporan akhir diskusi.  

7. Siswa mempresentasikan laporan akhir diskusi 

8. Guru menutup pelajaran 

 

3.5.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap jalannya kegiatan pembelajaran. 

i. Melalui lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model Group Investigation berbantuan media 

audio visual. 

ii. Melalui lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model Group Investigation berbantuan media audio visual. 

iii. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran IPS selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada tahap ini, observer menggunakan lembar observasi yang telah 

ditetapkan pada tahap perencanaan tindakan. Sehingga dapat digunakan sebagai 
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acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran pada siklus 

berikutnya. 

 

3.5.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

pertama. 

2. Mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan hasil pembelajaran siklus 

pertama. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

4. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.5.2 Siklus II 

3.5.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun  perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja kelompok (LKK), kisi-kisi soal, 

lembar soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran serta pedoman 

penilaian afektif dengan KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

dengan indikator : 2.3.7 Menyebutkan contoh teknologi komunikasi 

tradisional, 2.3.8 Menyebutkan contoh teknologi komunikasi modern, 

2.3.9 Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi   

tradisional dan modern, 2.3.10  Menemukan contoh teknologi komunikasi 

di lingkungan sekitar, 2.3.11 Menceritakan pengalaman menggunakan 

teknologi komunikasi. 
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b. Mempersiapkan sumber dan media media Audio visual berupa video yang 

berhubungan dengan materi. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru. 

d. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

tidak tercatat dalam lembar pengamatan 

 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru memberikan informasi mengenai pembelajaran  melalui media Audio 

Visual 

3. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok.  

4. Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok.  

5. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 

6. Siswa menyiapkan laporan akhir diskusi.  

7. Siswa mempresentasikan laporan akhir diskusi 

8. Guru menutup pelajaran 

  

3.5.2.3 Observasi 

Pada siklus ke II tahap observasi peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap jalannya kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati 

meliputi: 
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1. Melalui lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model Group Investigation berbantuan media 

audio visual. 

2. Melalui lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Group Investigation berbantuan media audio visual. 

3. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran IPS selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil 

observasi pada tahap II digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 

3.5.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua. 

2. Mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan hasil pembelajaran siklus 

kedua. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

4. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.5.3. Siklus Ketiga  

3.5.3.1 Perencanaan  

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan siklus 3 

yaitu:  

a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja kelompok (LKK), kisi-kisi soal, 
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lembar soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran serta pedoman 

penilaian afektif dengan KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

dengan indikator : 2.3.12 Menyebutkan contoh teknologi transportasi 

tradisional, 2.3.13 Menyebutkan contoh teknologi transportasi modern, 

2.3.14  Membedakan jenis teknologi transportasi tradisional dan modern, 

2.3.15 Menemukan contoh teknologi transportasi di lingkungan sekitar, 

2.3.16 Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi.  

b. Menyiapkan sumber dan media media Audio visual berupa video yang 

berhubungan dengan materi. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru 

d. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

tidak tercatat dalam lembar pengamatan 

 

3.5.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru memberikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dipelajari 

melalui media Audio Visual 

3. Guru mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok.  

4. Siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari bersama kelompok.  

5. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan investigasi 
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6. Siswa menyiapkan laporan akhir diskusi.  

7. Siswa mempresentasikan laporan akhir diskusi 

8. Guru menutup pelajaran 

 

3.5.3.3 Observasi 

a. Melalui lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model Group Investigation berbantuan media 

audio visual. 

b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Group Investigation berbantuan media audio visual. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran IPS selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

3.5.3.4. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tahap selanjutnya yang 

dilakukan peneliti yaitu refleksi. Hal-hal yang dilakukan adalah: 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga. 

2. Mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan hasil pembelajaran siklus 

ketiga. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga. 

4. Membuat  kesimpulan dan laporan. 
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3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA  

3.6.1. Sumber Data  

1) Guru  

Dalam penelitian ini, sumber data guru diperoleh dari lembar observasi 

keterampilan guru yang dilakukan secara sistematis dari siklus pertama sampai 

siklus ketiga dalam proses pembelajaran IPS melalui model Group Investigation 

berbantuan media Audio Visual.  

2) Siswa  

Dalam penelitian ini, sumber data siswa diperoleh dari lembar observasi 

aktivitas siswa dari siklus pertama sampai siklus ketiga serta hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran IPS. 

3) Data Dokumen  

Dalam penelitian ini, sumber data dokumen berasal dari hasil evaluasi dan 

observasi siswa serta foto-foto dan video selama kegiatan pembelajaran IPS.  

4) Catatan Lapangan  

Menurut Arikunto (2008 : 78) Catatan lapangan adalah catatan yang berisi 

hal-hal yang tidak dapat terekap melalui lembar observasi. Catatan lapangan 

berfungsi memperkuat data yang diperoleh selama pembelajaran dan sebagai 

masukan dalam melalkukan refleksi 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan diperoleh dari catatan selama 

proses pembelajaran berlangsung, yaitu berupa data keterampilan guru dalam 

pembelajaran, data aktivitas siswa, serta data hasil belajar siswa.  
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3.6.2. Jenis Data  

1) Data Kuantitatif  

Data kuatitatif didapatkan dari hasil belajar selama pembelajaran yaitu 

hasil lembar kerja siswa dan evaluasi berupa tes pada akhir siklus pembelajaran 

IPS dengan penerapan model Group Investigation berbantuan media Audio visual. 

Selain itu data kuantitatif juga diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

2) Data Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari catatan lapangan selama pembelajaran IPS 

dengan penerapan model Group Investigation dengan media Audio Visual.  

 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan 

teknik non tes, sebagai berikut: 

3.6.3.1  Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti,2008:1.5). Dalam penelitan 

tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SDN Pakintelan 03 Semarang, tes 

dilakukan dengan cara memberikan soal evaluasi yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada setiap akhir 

pembelajaran. 
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3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik nontes merupakan teknik asesmen atau evaluasi proses dan hasil 

belajar peserta didik dilakukan tanpa menggunakan tes atau ujian, tetapi dengan 

mengadakan observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar 

angket, dan lain-lain (Poerwanti, 2008: 3-19). Teknik nontes menggunakan alat 

pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti dkk, 2008: 3-22). Peneliti beserta guru kolaborator menggunakan 

lembar observasi untuk mengetahui keterampilan mengajar guru dan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation berbantuan media Audio Visual. 

b. Catatan lapangan 

Menurut Arikunto (2009: 78) catatan lapangan adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data secara objektif yang tidak terekam dalam 

lembar observasi. Selaras dengan pendapat Arikunto (2009:78) menurut Trianto 

(2011:57) Catatan lapangan berisi rangkuman seluruh data lapangan yang 

terkumpul selama sehari atau periode tertentu. 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan diperoleh dari catatan ketika proses 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Group Investigation berbantuan 

media Audio Visual berlangsung. Catatan tersebut digunakan sebagai bahan 

refleksi untuk memaksimalkan hasil penelitian. 
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c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2009:158). 

Metode ini dilakukan untuk memperkuat data dari hasil observasi. Untuk 

menunjukkan bukti konkret mengenai kegiatan siswa secara individu maupun 

kelompok dan menggambarkan suasana kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung, maka digunakan dokumen berupa foto atau video. 

 

3.6.4. Teknik Analisis Data  

3.6.4.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan 

kognitif pada pembelajaran IPS siswa dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 

dengan menentukan mean.  Data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah: 

a. Menentukan nilai berdasarkan skor teoretis 

 

 

Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

(jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian)  

N =  x 100 
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% ketuntasan belajar=   x 100% 

 
 

St = skor teoritis (banyaknya butir soal pada pilihan ganda, jumlah skor 

seluruhnya)  

N = nilai     

(Poerwanti dkk, 2008:6 14-6 16) 

b. Menghitung mean atau rerata kelas 

Menurut Aqib (2011:40) nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan 

nilai yang diperoleh siswa dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu 

dengan rumus: 

 

Keterangan:    

x :  nilai rata- rata 

 ∑ X   :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N   :  jumlah siswa  

(Aqib dkk, 2011:41) 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar 

Menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Aqib (2011:41) 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. KKM 

klasikal dan individual  dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan belajar 

Kriteria ketuntasan 

klasikal 

Kriteria Ketuntasan 

individu 

Kualifikasi 

    ≥ 80% ≥ 66 Tuntas 

< 80% <66 Tidak Tuntas 

 

Sumber: SK KKM Pembelajaran IPS SDN Pakintelan 03 Tahun Pelajaran 

2014/2015 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan 

tidak tuntas dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

3.6.4.2 Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut 

(Herryanto,2010: 1.2). Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan 

menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif ini diperoleh dari 

pengolahan data yang didapat dari instrument pengamatan keterampilan guru dan 

instrument pengamatan aktivitas siswa. 

Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan 

kriteria sangat baik, baik, cukup dan kurang sesuai dengan skor yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 6.9) untuk mengolah data skor dapat 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimal dan skor minimal 

2) Menentukan jumlah kelas interval kategori 

Penelitian ini menggunakan skala dengan 4 kategori yaitu (sangat baik, 

baik, cukup dan kurang) 
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3) menentukan jarak interval dengan rumus sebagai berikut: 

Jarak Interval = 
                          

                     
  

       (Widoyoko 2012: 106-110) 

 Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Keberhasilan 

Jumlah Skor Kualifikasi 
Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

(k+3(i)) s/d m Sangat Baik (SB) Berhasil 

(k+2(i) s/d (k+3(i)) Baik (B) Berhasil 

(k+i) s/d (k+2(i)) Cukup (C) Tidak Berhasil 

k s/d(k+i) Kurang (K) Tidak Berhasil 

(Widoyoko, 2012:106-110) 

 

a) Pedoman penilaian keterampilan guru 

Pada penelitian ini terdapat 9 indikator keterampilan guru setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 36 dan skor minimal adalah 

dengan jumlah kelas interval 4 sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal- skor minimal  (i) = 
 

                     
 

   = 32-8         = 
  

 
 

              = 24          = 6  

 

Dari penghitungan data di atas maka tabel skor keterampilan guru adalah : 
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Tabel 3.3 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 

 

b) Pedoman penilaian aktivitas siswa 

Pada penelitian ini terdapat 9 indikator aktivitas siswa setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 36 dan skor minimal adalah 

dengan jumlah kelas interval 4 sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal- skor minimal  (i) = 
 

                     
 

   = 32-8          = 
  

 
 

              = 24          = 6 

Dari penghitungan data di atas maka tabel skor aktivitas siswa adalah : 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Aktivitas siswa 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 
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4.7. Indikator Keberhasilan  

Pembelajaran melalui model Group Investigation berbantuan media Audio 

visual dapat meningkatkkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Pakintelan 03 dengan indikator sebagai berikut: 

1) Kerampilan guru dalam penerapan model Group Investigation berbantuan 

media Audio Visual meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (20 < 

Skor ≤  26).  

2) Meningkatnya aktivitas siswa dalam penerapan model Group Investigation 

berbantuan media Audio Visual dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (20 < 

Skor ≤  26).  

3) Hasil belajar siswa dalam penerapan model Group Investigation berbantuan 

media Audio Visual dapat mencapai kriteria ketuntasan klasikal minimal 80% dan 

ketuntasan individual ≥ 66.   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan adanya peningkatan 

pada tiga indikator keberhasilan. Keberhasilan tersebut meliputi: keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, ketiga indikator keberhasilan tersebut 

tercapai dengan perolehan nilai di atas nilai minimal yang ditetapkan. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut diperoleh data sebagai berikut: 

 5.1.1 Model Group Investigation berbantuan media Audio Visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi 

keterampilan guru selama penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan 

skor pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I skor yang diperoleh guru adalah 

20 dengan kriteria cukup, pada siklus II rata-rata skor yang diperoleh guru 

adalah 24 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 26 dengan kategori 

baik pada siklus III. 

5.1.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Group 

Investigation berbantuan media Audio Visual dari siklus I ke siklus II dan 

siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I memperoleh skor 20,48 

dengan kriteria baik, pada siklus II memperoleh skor 22,28 dengan kriteria 

baik dan pada siklus III memperoleh skor 24,52 dengan kriteria baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklusnya yaitu  
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aktif bekerjasama dengan teman sebangku untuk menginvestigasi lembar 

diskusi serta lembar kerja kelompoknya, antusias untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok di depan kelas. 

5.1.3 Hasil belajar siswa menggunakan model Group Investigation berbantuan 

media Audio Visual  mengalami peningkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan 

persentase ketuntasan pada siklus 1 sebesar 64% .Pada siklus II 

memperoleh presentasi ketuntasan 76% dan siklus 3 meningkat menjadi 

88% 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan kelas yang dibuat peneliti 

terhadap pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 Kota Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Guru 

Guru mendapatkan pengalaman mengajar menggunakan model Group 

Investigation sehingga dapat memberikan referensi bagi guru tentang model 

pembelajaran yang sesuai.  Selain itu  guru diharapkan menggunakan media yang 

menarik untuk siswa, tidak terbatas hanya pada media pandang saja, tetapi mampu 

mengkombinasikan media dan mengemasnya menjadi media yang menarik. 

Pemilihan media harus cocok dengan model yang digunakan. Audio visual 

merupakan salah satu media yang cocok untuk menunjang penerapan model 

Group Investigation. 
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5.2.2. Bagi Siswa 

Siswa memperoleh pengalaman belajar menggunakan model Group 

Investigation berbantuan media audio visual sehingga dalam proses pembelajaran 

siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran.  

5.2.3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya merawat semua media pembelajaran, fasilitas dan 

sarana yang menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran yang inovatif, 

sehingga guru dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. 
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LAMPIRAN I 

KISI-KISI INSTRUMENT 

PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Group Investigation 

berbantuan  Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SDN Pakintelan 03 

Kota Semarang 

No. Variabel Indikator Sumber 

Data 

Instrumen 

1.  Keterampilan  

guru melalui  

model 

Group 

Investigation 

berbantuan 

media Audio 

Visual 

1) Guru membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan 

bertanya) 

2) Memberikan informasi mengenai 

pembelajaran yang akan dipelajari 

melalui media Audio Visual 

(keterampilan menjelaskan, 

keterampilan mengadakan variasi) 

3) Mengidentifikasi topik materi IPS 

dan mengatur siswa ke dalam 

kelompok (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan mengelola kelas) 

4) Membimbing siswa merencanakan 

tugas yang akan dipelajari bersama 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil) 

5) Membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

(keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

6) Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir diskusi 

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7) Membimbing presentasi kelompok 

(keterampilan bertanya, 

keterampilan memberikan 

penguatan) 

8) Menutup pelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran 

Guru 

Video 

Foto 

1) Lembar 

observasi 

2) Catatan 

lapangan 

 

2. Aktivitas siswa 9) Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

Siswa 

Video 

1) Lembar 

observasi 
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(Emotional Activities)  

10) Memperhatikan informasi 

mengenai pembelajaran yang akan 

dipelajari melalui media Audio 

Visual  (visual activities, oral 

activities,) 

11) Siswa mengidentifikasi topik dan 

bergabung ke dalam kelompok 

(oral activities, emotional 

activities) 

12) Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari bersama kelompok 

(Mental activities)  

13) Melaksanakan investigasi dengan 

kelompok sesuai dengan sub topik 

yang di dapat  (oral activities, 

mental activities. motor activities)  

14) Menyiapkan laporan akhir diskusi 

(Writing activities, emotional 

activities)  

15) Mempresentasikan laporan akhir 

diskusi (Oral activities, mental 

activities)  

16) Melakukan refleksi (Mental 

activities) 

Foto 2) Catatan  

Lapangan 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS 

17. Menjelaskan pengertian 

teknologi produksi(C2) 

18. Menyebutkan contoh 

teknologi produksi tradisional 

(C2) 

19. Menyebutkan contoh 

teknologi produksi modern (C2),  

20. Membandingkan keunggulan 

dan kelemahan teknologi 

produksi tradisional (C4) 

21. Membandingkan keunggulan 

dan kelemahan teknologi 

produksi  modern (C4) 

22. Menemukan contoh 

teknologi produksi di lingkungan 

sekitar (C4) 

23. Menyebutkan contoh 

Siswa Tes tertulis 
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teknologi komunikasi tradisional 

(C2) 

24. Menyebutkan contoh 

teknologi modern (C2) 

25. Membandingkan keunggulan 

dan kelemahan teknologi 

komunikasi tradisional dan 

modern(C4) 

26. Menemukan contoh teknologi 

komunikasi di lingkungan sekitar 

(C4) 

27. Menceritakan pengalaman 

menggunakan teknologi 

komunikasi(C3) 

28. Menyebutkan contoh teknologi 

transportasi tradisional (C2) 

29. Menyebutkan contoh teknologi 

transportasi modern(C2) 

30. Membedakan jenis teknologi 

transportasi tradisional dan 

modern (C2) 

31. Menemukan contoh teknologi 

transportasi di lingkungan sekitar 

(C4) 

32. Menceritakan pengalaman 

menggunakan teknologi 

transportasi (C3). 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan  Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Group Investigation 

berbantuan  media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SDN Pakintelan 03  

Kota Semarang 

Keterampilan Dasar Mengajar Langkah-langkah model Group 

Investigation berbantuan media 

Audio visual 

Indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran Group 

Investigation berbantuan media 

Audio Visual 

1)   Keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran 

2)   Keterampilan Memberi 

Penguatan 

3) Keterampilan Mengadakan 

Variasi 

4)  Keterampilan Menjelaskan 

5)  Keterampilan Bertanya 

6)   Keterampilan Membimbing 

Diskusi Kelompok Kecil 

7)  Keterampilan Mengelola 

Kelas 

8) Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil dan Perorangan. 

 

 

 

 

 

1) Guru mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

2) Guru memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui 

media Audio Visual 

3) Guru mengidentifikasi topik 

dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok  

4) Guru membimbing siswa 

merencanakan tugas yang 

akan dipelajari 

5) Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

investigasi 

6) Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi 

7) Guru membimbing dalam 

presentasi kelompok 

8) Guru menutup pelajaran 

1) Guru membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya) 

2) Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran 

yang akan dipelajari 

melalui media Audio 

Visual (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi) 

3) Mengidentifikasi topik 

materi IPS dan mengatur 

siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

mengelola kelas) 

4) Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 
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5) Membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

6) Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7) Membimbing presentasi 

kelompok (keterampilan 

bertanya, keterampilan 

memberikan penguatan) 

8) Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan  Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Group Investigation berbantuan 

Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SDN Pakintelan 03  

Kota Semarang 

Aktivitas Siswa Langkah-langkah model  

Group Investigation  media 

Audio visual 

Indikator keberhasilan 

pembelajaran Group 

Investigation 

berbantuan media Audio 

visual 

1) Visual activities 

(aktivitas-aktivitas 

melihat) 

2) Oral activities 

(aktivitas-aktivitas lisan) 

3) Listening activities 

(aktivitas-aktivitas 

mendengarkan) 

4) Writing activities 

(aktivitas-aktivitas 

menulis) 

5) Drawing activities 

(aktivitas-aktivitas 

menggambar) 

6) Motor activities 

(aktivitas-aktivitas gerak) 

7) Mental activities 

(aktivitas - aktivitas 

mental) 

8) Emotional activities 

(aktivitas-aktivitas 

emosional) 

1) Siswa mempersiapkan 

diri menerima 

pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan 

informasi mengenai 

pembelajaran yang akan 

dipelajari melalui media 

Audio Visual 

3) Siswa mengidentifikasi 

topik dan bergabung ke 

dalam kelompok 

4) Siswa merencanakan 

tugas yang akan 

dipelajari bersama 

kelompok 

5) Siswa melaksanakan 

investigasi dengan 

kelompok  sesuai 

dengan topik yang di 

dapat 

6) Siswa bersama 

kelompok menyiapkan 

laporan akhir 

7) Siswa 

1) Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran (Emotional 

Activities)  

2) Memperhatikan 

informasi mengenai 

pembelajaran yang akan 

dipelajari melalui media 

Audio Visual  (visual 

activities, oral activities,) 

3) Siswa mengidentifikasi 

topik dan bergabung ke 

dalam kelompok (oral 

activities, emotional 

activities) 

4) Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari 

bersama kelompok 

(Mental activities)  

5) Melaksanakan investigasi 

dengan kelompok sesuai 

dengan sub topik yang di 

dapat  (oral activities, 

mental activities. motor 

activities)  

6) Menyiapkan laporan 

akhir diskusi (Writing 

activities, emotional 

activities)  

7) Mempresentasikan 

laporan akhir diskusi 

(Oral activities, mental 
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mempresentasikan 

laporan akhir diskusi 

8) Siswa melakukan 

refleksi 

activities)  

8) Melakukan refleksi 

(Mental activities) 
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LAMPIRAN II 

LEMBAR PENGAMATAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus … 

Nama Guru    :  

Nama SD  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Smt   : IV/2 

Hari/ Tanggal   :  

Materi    :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru  

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan skor 

pada kolom skor sesuai ketentuan berikut:  

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor nampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor nampak 

Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor nampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor nampak 

      (Arikunto 2010 :285) 

Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

Indikator Deskriptor Check 

() 

 

Skor 

1.   Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1. Menarik perhatian siswa    

2. Menimbulkan motivasi berupa 

rasa ingin tahu siswa 

 

3. Memberikan acuan berupa 

tujuan pembelajaran 

 

4. Membuat kaitan dengan cara 

mengajukan apersepsi 

 

2.  Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

Audio Visual (keterampilan 

1. Memusatkan perhatian siswa    

2. Membimbing siswa 

memahami konsep materi 

perkembangan teknologi 
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menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi) 

3. Menggunakan variasi media 

audio visual yang 

memfasilitasi proses interaksi 

siswa dengan guru 

 

4. Mendapat balikan mengenai 

pemahaman siswa pada materi 

perkembangan teknologi 

 

3.  Mengidentifikasi topik 

materi IPS dan mengatur siswa 

ke dalam kelompok. 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

mengelola kelas) 

 

1. Mengorganisasi pembentukan 

kelompok sesuai dengan topik 

materi 

  

2. Membagi  topik materi 

menjadi beberapa sub topik 

yang berbeda untuk tiap 

kelompok 

 

3. Mengembangkan 

tanggungjawab siswa untuk 

tertib dalam pembagian 

kelompok 

 

4. Keluwesan guru dalam 

pengaturan kelompok 

 

4. Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang akan 

dipelajari (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Memperjelas tugas yang akan 

dipelajari pada tiap kelompok 

  

2. Merumuskan kembali tugas 

yang akan dipelajari pada tiap 

kelompok  

 

3. Menyebarkan kesempatan 

siswa untuk  berpartisipasi 

dalam kelompok 

 

4. Menguraikan gagasan anggota 

kelompok dengan tambahan 

informasi 

 

5. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

1. Mendorong siswa belajar 

berinteraksi dengan teman 
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(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan)  

 

kelompok  

2. Guru berperan sebagai 

penyedia materi yang sesuai 

dengan tujuan dan kompetensi  

 

3. Memberi bantuan kepada 

siswa sesuai dengan 

kebutuhannya 

 

4. Mengembangkan organisasi 

kelas yang efektif bagi 

perkembangan potensi siswa 

secara optimal  

 

6. Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Merumuskan tujuan diskusi 

secara jelas 

  

2. Menghangatkan suasana 

dengan mengajukan 

pertanyaan yang mengundang 

perbedaaan pendapat 

 

3. Mengajukan pertanyaan kunci 

yang menantang siswa untuk 

berpikir 

 

4. Memancing pendapat peserta 

yang enggan berpartisipasi 

 

7.   Membimbing presentasi 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan 

memberikan penguatan) 

 

1. Meningkatkan partisipasi 

siswa dalam berpendapat 

  

2. Mampu mengendalikan situasi 

kelas 

 

3. Meminta siswa memberi 

alasan atas jawaban yang 

diberikan 

 

4. Memberikan penguatan secara 

variatif (verbal, non verbal) 

 

8.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan menutup 

1. Meninjau kembali 

pembelajaran dengan cara 
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pelajaran) merangkum  

2. Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk merespon  

 

3. Mengadakan evaluasi  

4. Memberikan tindak lanjut  

Total Skor  

Kategori  

    

 

 

   Tabel Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 

Semarang , ………. 2015 

Observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 
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PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL GROUP 

INVESTIGATION BERBANTUAN 

MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus : ... 

Nama Guru    :  

Nama SD  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/ Tanggal    :  

Materi    :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator aktivitas siswa  

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan skor 

pada kolom skor sesuai ketentuan berikut:  

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor nampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor nampak 

Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor nampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor nampak 

     (Arikunto 2010 :285) 

 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

Indikator Deskriptor Check  

() 

Skor 

1.Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

(Emotional Activities)  

 

1. Menaruh  minat  pada 

pembelajaran 

  

2. Menempati  tempat 

duduknya dengan tenang 

 

3. Berani menanggapi apersepsi 

yang disampaikan guru 

 

4. Memperhatikan  motivasi  

yang diberikan  guru dengan 

semangat 

 

2. Memperhatikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

1. Mengamati  penayangan  

materi melalui  media Audio 

Visual  
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Audio Visual (visual 

activities,oral activities) 

 

2. Memperhatikan setiap 

penjelasan yang disampaikan 

oleh guru  

 

3. Membaca materi yang 

terdapat dalam media Audio 

Visual 

 

4. Menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami dari media 

Audio Visual yang 

ditampilkan 

 

3. Siswa mengidentifikasi topik 

dan bergabung ke dalam 

kelompok (oral activities 

,emotional activities) 

 

1. Berani  mengemukakan  

pendapat tentang  topik 

materi 

  

2. Mengajukan pertanyaan 

tentang topik materi dengan 

semangat 

 

3. Menyampaikan saran tentang 

topik materi dengan bahasa 

yang santun 

 

4. Bergabung bersama 

kelompok dengan tenang 

 

4. Merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama 

kelompok (Mental activities)  

 

1. Mampu menganalisis 

informasi dari sub topik yang 

di dapat 

  

2. Melihat hubungan antara sub 

topik dengan materi 

perkembangan teknologi 

 

3. Menanggapi pendapat dari 

anggota kelompok 

 

4. Mengambil keputusan dari 

hasil diskusi kelompok 

 

5.  Melaksanakan investigasi 

dengan kelompok sesuai dengan 

1. Memecahkan masalah yang 

akan di investigasi bersama 
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sub topik yang di dapat (oral 

activities,mental activities,  

motor activities)  

 

 

kelompok 

2. Siswa menghubungkan 

kejadian dengan informasi 

yang diperoleh sesuai dari 

berbagai sumber 

  

3. Siswa bekerja secara serius 

dalam menanggapi/ 

menganalisis permasalahan 

sesuai dengan sub topik yang 

di dapat 

 

4. Siswa aktif dalam melakukan 

kegiatan investigasi berupa 

pencarian informasi dari 

berbagai sumber 

 

6.  Menyiapkan laporan akhir 

diskusi (Writing activities, 

Emotional activities) 

 

 

1. Menuliskan laporan pada 

lembar kerja yang disediakan  

  

2. Menyusun laporan sesuai 

dengan hasil investigasi yang 

dilakukan  

 

3. Mengerjakan laporan dengan 

penuh semangat 

 

4. Mengisi tabel  pada laporan 

dengan tenang 

 

7. Mempresentasikan laporan 

akhir diskusi  (Oral activities, 

mental activities)  

 

 

1. Menyampaikan laporan akhir 

diskusi dengan suara yang 

jelas dan lantang 

  

2. Membacakan laporan akhir 

diskusi dengan bahasa yang 

komunikatif  

 

3. Mengajukan pertanyaan 

ataupun tanggapan terhadap 

kelompok lain yang sedang 
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Tabel Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 

Semarang,   2015 

        Observer, 

        ……………………… 

 

 

 

tampil 

4. Memberi  saran  atas hasil 

diskusi  kelompok  lain yang 

sedang  tampil 

 

8.  Melakukan refleksi (mental 

activities) 

1. Menanggapi  hasil  refleksi 

diri 

  

2. Melihat hubungan dari 

materi yang  telah  dipelajari  

 

3. Menganalisis  poin-poin 

materi  yang telah dipelajari  

 

4. Mengambil  keputusan dari 

hasil  refleksi  

 

Total Skor   

Kategori   
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR AFEKTIF DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL GROUP 

INVESTIGATION BERBANTUAN 

MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus : ... 

Nama Guru    :  

Nama SD  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari/ Tanggal    :  

Materi    :  

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat 3 indikator hasil belajar 

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan skor 

pada kolom skor sesuai ketentuan berikut:  

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor nampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor nampak 

Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor nampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor nampak 

      (Arikunto 2010 :285) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

Indikator Deskriptor Check Skor 

Bertanggungjawab a. Melaksanakan kewajiban mengerjakan tugas dari 

guru 

  

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan  

c. Mentaati tata tertib sekolah  

d.  Menjaga kebersihan lingkungan saat 

pembelajaran selesai 

 

Percaya diri a. Pantang Menyerah saat mengerjakan soal  

b. Berani menyatakan pendapat dalam diskusi  

c. Berani bertanya    

d. Mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan 
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Saling menghargai a. Menerima perbedaan pendapat dari teman   

b. Memaklumi kekurangan orang lain   

c. Mengakui kelebihan orang lain  

d. Dapat bekerja sama dengan kelompok  

Total skor  

 

 

 
Kategori 

 
 

 

 

 

 

Tabel Kriteria Skor Hasil belajar Afektif 

Kriteria 

  

Skala 

Sangat Baik 

 

9,75 < skor ≤ 12 

Baik 

 

7,5 <  skor ≤ 9,75 

Cukup 

 

5,25  <  skor  ≤ 7,5 

Kurang 

  

3 <  skor  ≤  5,25 

Semarang,.................2015 

        Observer, 

        ……………………… 
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CATATAN LAPANGAN 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Group Investigation 

berbantuan Media Audio visual Pada Siswa Kelas IV SDN Pakintelan 03 Kota 

Semarang” 

Siklus ... 

Nama Guru  :  

Ruang Kelas : Kelas IV 

Hari/Tanggal :  

Jam  :  

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung! 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Semarang,………………2015 

      Observer, 
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LAMPIRAN III 

PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS I, II 

dan III 
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PENGGALAN SILABUS 

(Siklus I) 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas      : IV 

Semester   : II 

Standar kompetensi   : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok  Karakter siswa 

yang diharapkan 

Penilaian Alok

asi 

wakt

u 

Sumber belajar Model dan 

media 

2.3 Mengenal 

Perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakannya. 

2.3.1 Menjelaskan 

pengertian teknologi 

produksi 

2.3.2    Menyebutkan 

contoh teknologi 

produksi tradisional 

2.3.3 Menyebutkan 

contoh teknologi 

produksi modern  

2.3.4 Menemukan 

contoh teknologi 

produksi di lingkungan 

sekitar  

Perkembangan 

teknologi 

produksi 

Bertanggungjawab, 

percaya diri, saling 

menghargai 

 

 

Teknik : 

Tertulis 

Bentuk : 

1) Pilihan 

Ganda. 

2) Essay 

 

 

2 x 

35 

menit 

1. Arsyad,Azhar.20

09. Media 

Pembelajaran. 

Jakarta : 

Rajawali Press 

2. Hisnu,Tantya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4 untuk 

SD/MI kelas IV 

Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Model: group 

investigation 

Media : Audio 

visual 
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2.3.5 Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

produksi tradisional 

2.3.6 Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

produksi modern 

Nasional 

3. Macam-macam 

teknologi 

produksi  

diunduh pada   

http://clientmedi 

desain.com/kidv 

/materilengkap. 

php?id=1060 (di 

unduh pada 25 

februari pukul 

12.45) 

4. Slavin, Robert 

E.2011.Cooperat

ive learning. 

Bandung : Nusa 

media. 

5. Standar Isi 

 

 

http://clientmedi/


190 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP SIKLUS 1) 

Sekolah   : SDN Pakintelan 03  

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 20 Maret 2015 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

2.3  Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya 

III. Indikator 

2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi produksi  

2.3.2 Menyebutkan contoh teknologi produksi tradisional  

2.3.3 Menyebutkan contoh teknologi produksi modern 

2.3.4 Menemukan contoh teknologi produksi di lingkungan sekitar 

2.3.5 Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi produksi 

tradisional  

2.3.6 Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi produksi 

modern 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan tayangan Audio visual, siswa dapat 

menjelaskan pengertian teknologi produksi dengan benar 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan contoh 

teknologi produksi tradisional dengan tepat 

3. Melalui kegiatan investigasi, siswa dapat menyebutkan contoh 

teknologi produksi modern dengan tepat 
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4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan contoh 

teknologi produksi di lingkungan sekitar 

5. Melalui penugasan, siswa dapat membandingkan keunggulan dan 

kelemahan teknologi produksi tradisional  

6. Melalui penugasan, siswa dapat membandingkan keunggulan dan 

kelemahan teknologi produksi modern 

Karakter siswa yang diharapkan : Bertanggungjawab, percaya diri, 

saling menghargai 

V. Materi Pembelajaran  

Perkembangan teknologi produksi  

VI. Pendekatan, Metode dan model Pembelajaran  

Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab  

Model : Group Investigation  

VII. Media dan Alat pembelajaran  

Media : Tayangan audio visual  

Alat Pembelajaran 

1. Audio visual (gambar, suara, video perkembangan teknologi 

produksi) 

2. LCD 

3. Laptop 

4. Speaker 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah langkah Model Group 

Investigation Berbantuan media Audio 

Visual 

Uraian Kegiatan 

Siklus I 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

awal 

Guru membuka pelajaran 1. Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar. 

3. Guru membangkitkan motivasi 

siswa “Selamat pagi anak – anak? 

Sudah siapkah kalian mengikuti 

pelajaran hari ini? Ayo yang 

semangat agar kalian menjadi 

5 menit 



192 
 

 

anak yang pintar” 

4. Guru melakukan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan “Anak, 

anak, Tahukah kamu apa yang 

dimaksud dengan teknologi? 

Seperti apakah teknologi produksi 

tradisional dan modern?  

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan 

inti 

Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

Audio Visual 

6. Guru memberikan informasi 

mengenai pembelajaran  melalui 

media Audio Visual. 

Anak-anak, Ibu punya sebuah video 

tentang perkembangan teknologi 

produksi tradisional dan juga 

modern,coba disimak isi dari video 

berikut ! 

  
Nah, dari video tersebut teknologi 

produksi mengalami perkembangan 

misalnya pada zaman dahulu 

merontokkan padi dengan dipukul-

pukul. Namun, setelah teknologi 

produksi ditemukan. Cara produksi 

tradisional mulai ditinggalkan. 

Beralih menggunakan tenaga mesin. 

60 menit 

Mengidentifikasi topik dan 

mengatur siswa ke dalam 

kelompok 

7. Guru bersama siswa 

mengidentifikasi topik misalnya 

tentang : Perbedaan teknologi 

produksi tradisional dan modern, 

Contoh teknologi produksi 

tradisional dan modern.  

8. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok dimana setiap kelompok 

mendapatkan subtopik yang 

berbeda 

9. Siswa bergabung kedalam 

kelompok (elaborasi) 
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Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang 

akan dipelajari 

10. Guru membagikan lembar kerja 

kelompok kepada siswa  

11. Siswa merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama kelompok 

sesuai dengan topik pada lembar 

kerja yang didapat (elaborasi) 

Membimbing siswa 

Melaksanakan investigasi  

12. Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi dengan 

menyediakan informasi yang 

diperlukan siswa dalam 

mengerjakan LKK  

Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi 

13. Siswa menyiapkan laporan akhir 

diskusi sesuai data dan informasi 

yang sudah didapatkan (elaborasi) 

 

Membimbing presentasi 

kelompok  

14. Perwakilan dari kelompok maju 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya (eksplorasi) 

15. Siswa memberikan pertanyaan 

ataupun menanggapi apabila masih 

ada yang belum dimengerti 

(eksplorasi) 

16. Guru mengkonfirmasikan kepada 

siswa apakah masih ada 

pertanyaan ataupun materi yang 

belum dipahami oleh siswa 

(konfirmasi)  

17. Guru memberikan reward kepada 

siswa yang telah berpartisipasi 

dalam presentasi 

Kegiatan 

akhir 

Menutup pelajaran 

 

18. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang 

perkembangan  teknologi  

produksi melalui bimbingan guru.  

19. Guru memberikan soal evaluasi 

20. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

21. Guru menutup pelajaran dan 

mengajak semua siswa berdoa 

untuk mengakhiri pelajaran 

5 menit 
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X. Sumber  Belajar:  

1. Arsyad,Azhar.2009. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Press 

2. Hisnu,Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI kelas IV 

Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

3. Macam-macam teknologi produksi  diunduh pada   http://clientmedi 

desain.com/kidv /materilengkap. php?id=1060 (di unduh pada 25 februari 

pukul 12.45) 

4. Slavin, Robert E.2011.Cooperative learning. Bandung : Nusa media. 

5. Standar Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clientmedi/
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XI. Penilaian 

a. Prosedur Penilaian 

Penilaian awal    : Tidak ada 

Penilaian dalam kegiatan inti  : ada (LKK)  

Penilaian akhir    : ada (evaluasi) 

b. Jenis Penilaian 

Non tes 

Tes Tertulis 

c. Instrument 

Lembar kerja kelompok (terlampir) 

Lembar Penilaian 

 Lembar soal tes evaluasi (terlampir) 

           

          Semarang, 20 Maret 2015 

Guru Kelas IV      Peneliti 

 

 

 

Indarti, S.Pd, SD     Eka Prahara Tiyas Putri 

NIP.  196109151983042010    NIM 1401411264 

     Mengetahui 

      Kepala Sekolah SDN Pakintelan 03 

 

 

       Mokhamat, S.pd 

NIP. 19640113198806 
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Materi Ajar 

Pengertian Teknologi 

Teknologi adalah segala sarana yang menghasilkan barang dan jasa untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. 

Macam-macam teknologi dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1) Teknologi Produksi 

Teknologi produksi merupakan alat atau sarana yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang. Teknologi produksi dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Teknologi Pangan 

Teknologi produksi pangan membantu pemenuhan kebutuhan pangan. 

Kebutuhan pangan berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian pada 

tradisional masih tradisional. Contohnya merontokkan gabah dengan cara 

tradisional. Caranya gabah diinjak-injak menggunakan kaki. Setelah cara tersebut 

ditemukan cara lain, yaitu gabah ditumbuk dengan lesung. 

Selain itu, merontokkan padi dengan dipukul-pukul. Namun, setelah 

teknologi produksi ditemukan. Cara produksi tradisional mulai ditinggalkan. 

Beralih menggunakan tenaga mesin. Adanya teknologi mesin memperingan 

pekerjaan. Selain itu, penggunaan mesin dalam pertanian menguntungkan. 

Keuntungan itu berupa menghemat waktu dan hasil melimpah. 

b. Teknologi Produksi Sandang 

Pakaian merupakan kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang pada 

tradisional dan modern berbeda. Pada tradisional kebutuhan sandang bersifat 

sederhana. Pengolahannya pun bersifat sederhana, yaitu dibuat sendiri. Caranya 

dengan menenun. Menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Pada cara ini 

hasil yang diperoleh sedikit. Kebutuhan sandang pada modern lebih modern. Ini 

karena banyak menggunakan alat-alat berteknologi modern. Pada modern 

kebutuhan sandang tidak dilakukan sendiri. Akan tetapi, dikerjakan oleh pabrik. 

Kita langsung dapat membelinya. 
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Media Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 1 

Diskusikanlah masalah-masalah yang telah kalian dapat di bawah ini 

dengan teman sekelompok kalian, kemudian tuliskan hasil diskusi di lembar yang 

telah disediakan! 

Subtopik 1 

Perbedaan Teknologi produksi tradisional dan modern 

Teknologi produksi tradisional Teknologi produksi modern 

  

 

Subtopik 2 

 

Contoh pengolahan teknologi produksi 

sandang tradisional 

Contoh pengolahan teknologi produksi 

pangan radisional 

  

Subtopik 3 

Contoh teknologi  produksi tradisional Contoh teknologi produksi modern 

Nama teknologi Fungsi teknologi Nama teknologi Fungsi teknologi 
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Subtopik 4 

Keunggulan penggunaan teknologi 

produksi tradisional 

 

Keunggulan penggunaan teknologi 

produksi  modern 

 

 

Subtopik 5 

Kelemahan penggunaan teknologi 

produksi tradisional 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kelemahan penggunaan teknologi 

produksi modern 

1. 

2. 

3. 

4. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Nama Sekolah  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Kompetensi Dasar  : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

 

Kompetensi Dasar Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

soal 

Nomor 

Soal 

2.3Mengenal 

perkembangan 

teknologi produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

 

 

2.3.1 Menjelaskan 

pengertian teknologi 

produksi 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C1 1,2,5 

 

 

2 

2.3.2 Menyebutkan 

contoh teknologi 

produksi tradisional 

2.3.3 Menyebutkan 

contoh teknologi 

produksi modern 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

C2 

 

 

10 

 

 

1,5 

2.3.4 Menemukan 

contoh teknologi 

produksi di lingkungan 

sekitar 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C4 6,9 

 

 

4 

2.3.5 Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

produksi tradisional 

2.3.6 Menyebutkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

produksi  modern. 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C2 4,7,8 

 

3 
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Soal evaluasi 

Pilihan Ganda ! 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kalian anggap paling 

benar! 

1. Teknologi diciptakan untuk... 

a. Memperindah hidup manusia 

b. Mempermudah hidup manusia 

c. Melengkapi hidup manusia 

d. Memperumit hidup manusia 

2. Salah satu kelebihan teknologi sederhana adalah... 

a. menampung banyak tenaga kerja 

b. membutuhkan biaya banyak 

c. hasil produksi terbatas 

d. prosesnya memerlukan waktu yang lama 

     3.  Perhatikan urutan membuat batu bata berikut ini! 

1. Menyiapkan tanah liat. 

2. Batu bata cetakan yang sudah kering dikumpulkan. 

3. Tanah liat digiling menjadi adonan. 

4. Adonan dicetak satu per satu. 

5. Batu bata disusun dalam tungku lalu dibakar. 

Urutan membuat batu bata yang benar adalah ... . 

a. 1, 2, 3, 4, 5   c. 1, 3, 4, 2, 5 

b. 1, 4, 2, 3, 5   d. 1, 2, 4, 3, 5 

4.  Salah satu teknologi sederhana untuk membuat pakaian yaitu … 

a. mesin pabrik 

b. bajak 

c. lesung 

d. alat tenun dari kayu 

5.  Teknologi modern bekerja dengan... 

 a. cepat dan tidak teliti 

 b. sesuai keinginan manusia 

Nama : 

Absen : 
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 c. cepat dan  teliti 

d. lambat dan tidak teliti 

6.  Berikut ini merupakan teknologi produksi pangan yang dapat kamu 

temukan di daerah sekitar adalah... 

a. Mesin penggiling padi 

b. Mesin jahit 

c. Mesin Pabrik 

d. Mesin tenun 

7.   Untuk mempermudah kegiatan pertanian pada jaman sekarang, teknologi 

modern yang sering digunakan adalah … 

a. bajak 

b. lesung 

c. traktor 

d. alat tenun dari kayu  

8.  Keunggulan menggunakan mesin penggiling padi adalah … 

a. memerlukan waktu yang lama dan hasil melimpah 

b. memerlukan waktu yang singkat dan tidak menguras tenaga 

c. menguras tenaga dan hasil melimpah 

d. memerlukan waktu yang singkat namun menguras tenaga 

9.  Teknologi produksi pangan yang digunakan untuk membajak sawah 

disebut... 

a. traktor  c. mesin penggiling padi 

b. ani-ani  d. Gebotan 

10. Di bawah ini yang termasuk teknologi produksi tradisional adalah … 

a. mesin traktor, lesung dan alat tenun 

b. lesung, mesin penggiling padi dan traktor 

c. lesung, alat tenun dan bajak dengan bantuan hewan 

d. mesin penggiling padi, mesin jahit dan traktor 
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Soal uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1.  Sebutkan contoh teknologi produksi pada tradisional ! 

2. Apa yang kamu ketahui tentang teknologi produksi? 

3. Apa saja keunggulan teknologi produksi modern? Jelaskan menurut 

pendapatmu ! 

4. Sebutkan contoh pengolahan hasil alam yang ada di daerahmu? 

5. Sebutkan contoh teknologi produksi modern ! 
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Kunci Jawaban 

1. B 

2.A 

3.C 

4.D 

5.C 

6.A 

7.C 

8.B 

9.A 

10.C 

Soal Uraian 

1. Contoh  teknologi  produksi tradisional : bajak dengan bantuan hewan,cangkul, 

alat tenun dari kayu, alat untuk membatik 

2. Teknologi produksi adalah sarana atau alat yang digunakan manusia untuk 

menghasilkan barang serta untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

3. Keunggulan teknologi produksi modern 

a. tidak menguras tenaga 

b. hemat waktu 

c.hasil melimpah 

4. Contoh  pengolahan hasil alam seperti ubi menjadi kripik, kayu menjadi 

almari,kursi,meja 

5. Contoh teknologi produksi modern : mesin jahit, mesin tenun, traktor, 

mesin pemanen padi, mesin penggiling padi, mesin batik, dll. 

PENILAIAN : 

A.Skor tiap nomor  = 1 

    Skor maksimal  =10 

B. Skor tiap nomor  = 2 

    Skor maksimal =10 

 

 

 

 

Nilai  =
𝑩

𝑺𝒕
 x 100 
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Lembar Penilaian sikap 

No Nama Bertanggungjawab Percaya diri Saling menghargai 

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

1 Adi Susilo P             

2 Rifqy Arya P             

3 Fandy Rassya M             

4 Erik Alfiandi              

5 Adella Dwi R             

6 Adiska Sri K             

7 Aulia Mutia Ali             

8 Dafika Arya S             

9 Erni Mei Santi             

10 Evis Dwi Rosalia             

11 Gista Sailaga Nur             

12 Haidar Mazidan I             

13 Muhamad Aslam              

14 Nafila Rida R             

15 Primamanda              

16 Radhita Rizki              

17 Rika Mursalina              

18 Senandung Nacita              

19 Tiar Asa Negara             

20 Wahyuni K             

21 Wisma Galih W             

22 Devinna Putri M             

23 M. Alfian Nur              

24 Adyuta H             

25 Daffa Aulia I             
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Lembar penilaian kognitif 

 

No Nama Nilai 

1 Adi Susilo P  

2 Rifqy Arya P  

3 Fandy Rassya M  

4 Erik Alfiandi   

5 Adella Dwi R  

6 Adiska Sri K  

7 Aulia Mutia Ali  

8 Dafika Arya S  

9 Erni Mei Santi  

10 Evis Dwi Rosalia  

11 Gista Sailaga Nur  

12 Haidar Mazidan I  

13 Muhamad Aslam   

14 Nafila Rida R  

15 Primamanda   

16 Radhita Rizki   

17 Rika Mursalina   

18 Senandung Nacita   

19 Tiar Asa Negara  

20 Wahyuni K  

21 Wisma Galih W  

22 Devinna Putri M  

23 M. Alfian Nur   

24 Adyuta H  

25 Daffa Aulia I  
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 PENGGALAN SILABUS 

(Siklus II) 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas      : IV 

Semester   : II 

Standar kompetensi   : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi pokok Karakter siswa yang 

diharapkan  

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber belajar Model dan 

media 

2.3 Mengenal 

Perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakannya. 

2.3.7 Menyebutkan 

contoh teknologi 

komunikasi tradisional  

2.3.8 Menyebutkan 

contoh teknologi 

komunikasi modern 

2.3.9 Membandingk

an keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

komunikasi   

tradisional dan 

modern 

2.3.10 Menemukan 

contoh teknologi 

komunikasi di 

lingkungan sekitar 

2.3.11  Menceritakan 

Perkembangan 

teknologi 

komunikasi  

Bertanggungjawab, 

percaya diri, saling 

menghargai 

 

Teknik : 

Tertulis 

Bentuk : 

1) Pilihan 

Ganda. 

2) Essay 

 

 

2 x 35 

menit 

1. Arsyad,Azhar.

2009. Media 

Pembelajaran. 

Jakarta : Rajawali 

Press 

2. Hisnu,Tanty

a. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

4 untuk SD/MI 

kelas IV Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

3. Macam-

macam teknologi 

produksi  diunduh 

pada   

Model: group 

investigation 

Media : Audio 

visual 
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pengalaman 

menggunakan 

teknologi komunikasi   

 

http://clientmedi 

desain.com/kidv 

/materilengkap. 

php?id=1060 (di 

unduh pada 25 

februari pukul 

12.45) 

4. Slavin, Robert 

E.2011.Cooperativ

e learning. 

Bandung : Nusa 

media. 

5. Standar Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clientmedi/
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP SIKLUS 1I) 

Sekolah   : SDN Pakintelan 03  

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya 

III. Indikator 

2.3.5 Menyebutkan contoh teknologi komunikasi tradisional  

2.3.6 Menyebutkan contoh teknologi komunikasi modern 

2.3.7 Membandingkan  keunggulan dan  kelemahan teknologi 

komunikasi tradisional dan modern.  

2.3.8 Menemukan contoh teknologi komunikasi di lingkungan sekitar 

2.3.9 Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi komunikasi  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan tayangan Audio visual, siswa dapat  

menyebutkan contoh teknologi komunikasi tradisional dengan benar 

2. Melalui pengamatan tayangan Audio visual, siswa dapat  

menyebutkan contoh teknologi komunikasi modern dengan benar 

3. Melalui kegiatan investigasi, siswa dapat membedakan jenis 

teknologi komunikasi pada tradisional dan modern dengan tepat  

4. Melalui kegiatan investigasi, siswa dapat membandingkan 

keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi tradisional dan 

modern.  
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5. Melalui kegiatan investigasi, siswa dapat menemukan contoh 

teknologi komunikasi di lingkungan sekitar 

6. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan cara penggunaan 

 teknologi komunikasi 

Karakter siswa yang diharapkan : Bertanggungjawab, percaya diri, 

saling menghargai 

V. Materi Pembelajaran  

Perkembangan teknologi komunikasi 

VI. Pendekatan, Metode dan model Pembelajaran  

Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab  

Model : Group Investigation  

VII. Media dan Alat pembelajaran  

Media : Tayangan audio visual  

Alat Pembelajaran 

1. Audio visual (teks, gambar, suara, video perkembangan teknologi 

komunikasi) 

2. LCD 

3. Laptop 

4. Speaker 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran  

Langkah langkah Model Group 

Investigation Berbantuan media Audio 

Visual 

Uraian Kegiatan 

Siklus II 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

awal 

Guru mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

1. Guru mengajak siswa untuk 

berdoa bersama 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar. 

3. Guru membangkitkan motivasi 

siswa “Selamat pagi anak – anak? 

Sudah siapkah kalian mengikuti 

pelajaran hari ini? Ayo yang 

semangat agar kalian menjadi 

anak yang pintar” 

4. Guru melakukan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan tentang 

5 menit 
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materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan 

inti 

Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

Audio Visual 

6. Guru memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang akan 

dipelajari melalui media Audio Visual. 

Anak-anak, Ibu punya sebuah video 

tentang perkembangan teknologi 

komunikasi tradisional dan juga 

modern,Coba kalian simak baik-baik 

video berikut ya? 

 
Nah, anak-anak teknologi komunikasi 

mengalami perkembangan misalnya 

pada zaman dahulu cara 

berkomunikasi masih tradisional 

menggunakan tulisan-tulisan, 

kemtongan, maupun sandi. Namun 

pada zaman modern ini cara 

berkomunikasi sudah mudah dan 

cepat seperti menggunakan telepon, 

internet.  

60 menit 

Mengidentifikasi topik dan 

mengatur siswa ke dalam 

kelompok 

7. Guru bersama siswa 

mengidentifikasi topic misalnya 

tentang : Perbedaan teknologi 

komunikasi tradisional dan 

modern, Contoh teknologi 

komunikasi tradisional dan 

modern.  

8. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok dimana setiap kelompok 

mendapatkan subtopik yang 

berbeda 

9. Siswa bergabung kedalam 

kelompok (elaborasi) 
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Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama 

kelompok 

10.  Guru membagikan lembar kerja 

kelompok kepada siswa  

11. Siswa merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama kelompok 

sesuai dengan topik pada lembar 

kerja yang didapat (elaborasi) 

Membimbing siswa dalam 

Melaksanakan investigasi  

12. Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

dengan menyediakan informasi 

yang diperlukan siswa dalam 

mengerjakan LKK  

Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi 

13. Siswa menyiapkan laporan akhir 

diskusi sesuai data dan informasi 

yang sudah didapatkan (elaborasi) 

 

Membimbing presentasi 

kelompok  

 

14. Perwakilan dari kelompok maju 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya (eksplorasi) 

15. Siswa memberikan pertanyaan 

ataupun menanggapi apabila masih 

ada yang belum dimengerti 

(eksplorasi) 

16. Guru mengkonfirmasikan kepada 

siswa apakah masih ada 

pertanyaan ataupun materi yang 

belum dipahami oleh siswa 

(konfirmasi)  

17. Guru memberikan reward kepada 

siswa yang telah berpartisipasi 

dalam presentasi 

18. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

Kegiatan 

akhir 

Menutup pelajaran 

 

19. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang 

perkembangan teknologi 

komunikasi melalui bimbingan 

guru.  

20. Guru memberikan soal evaluasi 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

22. Guru menutup pelajaran dan 

mengajak semua siswa berdoa 

untuk mengakhiri pelajaran 

5 menit 
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X. Sumber  Belajar:  

1. Arsyad,Azhar.2009. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Press 

2. Hisnu,Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI kelas IV 

Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

3. Macam-macam teknologi produksi  diunduh pada   http://clientmedi 

desain.com/kidv /materilengkap. php?id=1060 (di unduh pada 25 februari 

pukul 12.45) 

4. Slavin, Robert E.2011.Cooperative learning. Bandung : Nusa media. 

5. Standar Isi 

  XI. Penilaian 

a. Prosedur Penilaian 

Penilaian awal    : Tidak ada 

Penilaian dalam kegiatan inti  : ada (LKK) 

Penilaian akhir    : ada (evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clientmedi/
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b. Jenis Penilaian 

Non tes 

Tes Tertulis 

c. Instrument 

Lembar kerja kelompok (terlampir) 

Lembar Penilaian 

 Lembar soal tes evaluasi (terlampir) 

 

Semarang,  24 Maret 2015 

Guru Kelas IV      Peneliti 

 

 

 

Indarti, S.Pd, SD     Eka Prahara Tiyas Putri 

NIP.  196109151983042010    NIM 1401411264 

     Mengetahui 

      Kepala Sekolah SD N Pakintelan 03 

 

 

 

       Mokhamat, S.pd 

NIP. 1964011319880610 
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Materi Ajar  

1. Teknologi Komunikasi 

Teknologi Komunikasi Zaman Dulu 

a. Kentongan 

Kentongan ialah sebuah alat komunikasi yang digunakan orang zaman 

dulu. Alat ini digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah alat 

yang terbuat dari kayu/ bambu. 

b. Telik sandi 

Telik sandi atau mata-mata adalah orang yang dipilih untuk mengintip atau 

menyusup masuk ke dalam pertahanan musuh. 

c. Kurir 

Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan 

khusus itu bisa dalam bentuk surat atau lisan. Isinya biasanya adalah pesan rahasia 

antar kerajaan. 

d. Tali Pohon 

Cara ini digunakan pada zaman penjajahan. Seutas tali yang panjang 

dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lain. Tali itu menjadi alat 

komunikasi dari suatu tempat pengintaian ke perkampungan. 

Teknologi komunikasi saat ini 

a. Surat 

b. Telegram 

Telegram disebut juga surat kawat. Telegram ialah berita yang dikirim 

melalui telegraf. Kode-kode atau isyarat yang digunakan untuk mengirim pesan 

melalui telegraf disebut morse. 

c. Telepon 

Sistem pembicaraan melalui telepon ada yang disebut lokal dan ada juga 

interlokal. Semakin jauh jarak sambungan telepon semakin besar biaya yang 

harus dikeluarkan. Telepon pertama dibuat pada tahun 1876 oleh Alexander 

Graham Bell di Amerika Serikat. 
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d. Televisi 

Televisi merupakan sarana komunikasi yang sangat penting karena 

menjadi sarana informasi dan hiburan. Orang yang pertama kali membuat televisi 

adalah John Logie Baird. 

e. Media Cetak 

Saat ini sangat banyak pilihan media cetak. Ada majalah atau koran yang 

terbit harian, mingguan, bulanan, atau tiga bulanan. 

f. Internet 

Melalui internet itu kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh 

dunia. Kita juga dapat membaca berita, mengirim atau menerima gambar, 

mengirim atau menerima surat melalui e-mail, dan lain-lain. 

Keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi pada tradisional 

Keunggulan teknologi komunikasi pada tradisional yaitu tidak memakan 

banyak biaya karena peralatan sangat sederhana sedangkan kelemahannya yaitu 

memakan waktu yang cukup lama untuk bisa menerima pesan, terkadang pesan 

yang diterima belum tentu benar. 

Keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi pada modern 

Keunggulan teknologi komunikasi pada modern yaitu membutuhkan 

waktu yang singkat untuk bisa mendapatkan pesan, tidak terlalu repot dalam 

menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, dapat digunakan dimanapun dan 

kapanpun sesuai keinginan, praktis. 
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Media Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 1 

Diskusikanlah masalah-masalah yang telah kalian dapat di bawah ini 

dengan teman sekelompok kalian, kemudian tuliskan hasil diskusi di lembar yang 

telah disediakan! 

Subtopik 1 

Perbedaan Teknologi komunikasi tradisional dan modern 

Teknologi komunikasi tradisional Teknologi komunikasi modern 

  

 

Subtopik 2 

Dampak teknologi komunikasi 

Dampak positif penggunaan teknologi 

modern 

Dampak negatif penggunaan teknologi 

modern 

  

Subtopik 3 

Contoh teknologi  komunikasi 

tradisional 

Contoh teknologi komunikasi modern 

Nama teknologi Fungsi teknologi Nama teknologi Fungsi teknologi 
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Subtopik 4 

Keunggulan  penggunaan teknologi 

komunikasi tradisional 

 

Keunggulan penggunaan teknologi 

komunikasi modern 

 

 

Subtopik 5 

Kelemahan penggunaan komunikasi 

teknologi tradisional 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kelemahan penggunaan teknologi 

komunikasi modern 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Nama Sekolah  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Kompetensi Dasar  : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

 

Kompetensi Dasar Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

soal 

Nomor 

Soal 

2.3Mengenal 

perkembangan 

teknologi produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

 

 

2.3.7 Menyebutkan 

contoh teknologi 

komunikasi tradisional 

2.3.8 Menyebutkan 

contoh teknologi 

komunikasi modern 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C2 10,7,4 

 

 

1 

2.3.9 Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

komunikasi   tradisional 

dan modern. 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

C2 

 

 

1,2,3 

 

 

2,3 

2.3.10 Menemukan 

contoh teknologi 

komunikasi di 

lingkungan sekitar 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

 5,8 

 

 

5 

2.3.11  Menceritakan 

pengalaman 

menggunakan teknologi 

komunikasi  

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C3 6,9 

 

4 
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Soal evaluasi 

Pilihan Ganda ! 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kalian anggap paling 

benar! 

1. Di bawah ini merupakan keunggulan menggunakan teknologi 

komunikasi modern adalah … 

a. biayanya mahal 

b. membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat pesan 

c. pesan yang diterima terkadang kurang benar 

d. praktis dalam menggunakannya 

2. Alat komunikasi yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana 

adalah... 

a. Handphone 

b. Telepon rumah 

c. Kentongan 

d. Telegram 

3. Telepon sebagai alat komunikasi ditemukan oleh … 

a. Marconi 

b. John Logie Baird 

c. Alexander Graham Bell 

d. Samuel Morse 

4.  Kentongan merupakan alat komunikasi … 

a.  modern    c. canggih 

b. maju    d. tradisional 

5. Mengirim surat dengan perangko dapat menggunakan jasa … 

a. Pos Indonesia 

b. Dinas perhubungan 

c. Telkom 

d. Dinas pariwisata 

Nama : 

Absen : 
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6. Mengunduh informasi dari seluruh dunia, dapat dilakukan melalui... 

a. internet   c. radio 

b. televisi  d. telepon 

 7. Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah... 

         a. koran dan  telepon  c. Televisi dan  radio 

  b. majalah dan  radio  d. surat kabar dan  buletin 

8. Dengan menekan nomor tujuan yang ingin dihubungi merupakan cara 

penggunaan alat komunikasi... 

a. telepon 

b. telegram 

c. radio 

d. televisi 

9. Orang yang diutus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia 

ke kerajaan lain adalah ... . 

a. pak pos    c. kusir 

 b. kurir     d. Pramugari 

10. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang 

termasuk alat komunikai modern adalah ... . 

a. televisi     c. mobil 

 b. kulkas     d. Traktor 

Soal uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1. Jelaskan tiga manfaat kentongan bagi warga pedesaan! 

2. Apakah keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi tradisional? 

3. Apakah keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi modern? 

4. Ceritakan pengalamanmu tentang cara menggunakan telepon ! 

5. Sebutkan contoh teknologi komunikasi di daerah sekitarmu yang 

pernah kamu gunakan ! 

 

 



223 
 

 

 

 

Kunci Jawaban 

1.D 6.A 

2.A 7.D 

3.C 8.A 

4.D 9.B 

5.A 10.A 

Soal Uraian 

1. Fungsi kentongan bagi warga desa adalah : 

- memanggil warga desa melakukan kerja bakti, 

- memanggil warga desa agar berkumpul di balai desa, 

- memberitahu warga desa bahwa sedang terjadi pencurian atau 

perampokan 

2. Keunggulan teknologi komunikasi pada tradisional yaitu tidak 

memakan banyak biaya karena peralatan sangat sederhana sedangkan 

kelemahannya yaitu memakan waktu yang cukup lama untuk bisa 

menerima pesan, terkadang pesan yang diterima belum tentu benar 

3. Keunggulan teknologi komunikasi pada modern yaitu membutuhkan 

waktu yang singkat untuk bisa mendapatkan pesan, tidak terlalu repot 

dalam menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, dapat digunakan 

dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan, praktis. 

4. Menggunakan telepon untuk berkomunikasi dapat dilakukan dengan 

menekan nomor yang akan dituju lalu tekan ok atau yes 

5. Telepon, internet, radio 

PENILAIAN : 

A.Skor tiap nomor  = 1 

    Skor maksimal  =10 

B. Skor tiap nomor  = 2 

    Skor maksimal =10 

 

 

 

Nilai  =
𝑩

𝑺𝒕
 x 100 
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PENILAIAN SIKAP 

No Nama Bertanggungjawab Percaya diri Saling menghargai 

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

1 Adi Susilo P             

2 Rifqy Arya P             

3 Fandy Rassya M             

4 Erik Alfiandi              

5 Adella Dwi R             

6 Adiska Sri K             

7 Aulia Mutia Ali             

8 Dafika Arya S             

9 Erni Mei Santi             

10 Evis Dwi Rosalia             

11 Gista Sailaga Nur             

12 Haidar Mazidan I             

13 Muhamad Aslam              

14 Nafila Rida R             

15 Primamanda              

16 Radhita Rizki              

17 Rika Mursalina              

18 Senandung Nacita              

19 Tiar Asa Negara             

20 Wahyuni K             

21 Wisma Galih W             

22 Devinna Putri M             

23 M. Alfian Nur              

24 Adyuta H             

25 Daffa Aulia I             

 

 

 



225 
 

 

 

 

 

 

Lembar Penilaian psikomotorik 

No Nama Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 

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

1 Adi Susilo P             

2 Rifqy Arya P             

3 Fandy Rassya M             

4 Erik Alfiandi              

5 Adella Dwi R             

6 Adiska Sri K             

7 Aulia Mutia Ali             

8 Dafika Arya S             

9 Erni Mei Santi             

10 Evis Dwi Rosalia             

11 Gista Sailaga Nur             

12 Haidar Mazidan I             

13 Muhamad Aslam              

14 Nafila Rida R             

15 Primamanda              

16 Radhita Rizki              

17 Rika Mursalina              

18 Senandung Nacita              

19 Tiar Asa Negara             

20 Wahyuni K             

21 Wisma Galih W             

22 Devinna Putri M             

23 M. Alfian Nur              

24 Adyuta H             

25 Daffa Aulia I             
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Lembar penilaian kognitif 

 

No Nama Nilai 

1 Adi Susilo P  

2 Rifqy Arya P  

3 Fandy Rassya M  

4 Erik Alfiandi   

5 Adella Dwi R  

6 Adiska Sri K  

7 Aulia Mutia Ali  

8 Dafika Arya S  

9 Erni Mei Santi  

10 Evis Dwi Rosalia  

11 Gista Sailaga Nur  

12 Haidar Mazidan I  

13 Muhamad Aslam   

14 Nafila Rida R  

15 Primamanda   

16 Radhita Rizki   

17 Rika Mursalina   

18 Senandung Nacita   

19 Tiar Asa Negara  

20 Wahyuni K  

21 Wisma Galih W  

22 Devinna Putri M  

23 M. Alfian Nur   

24 Adyuta H  

25 Daffa Aulia I  
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PENGGALAN SILABUS 

(Siklus III) 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas      : IV 

Semester   : II 

Standar kompetensi   : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok Karakter siswa 

yang diharapkan  

Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber belajar Model dan 

media 

2.3  Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakannya. 

2.3.12   Menyebutkan 

contoh teknologi 

transportasi tradisional 

2.3.13menyebutkan 

contoh teknologi 

transportasi modern 

2.3.14 Membedakan 

jenis teknologi 

transportasi tradisional 

dan modern  

2.3.15Menemukan 

contoh teknologi 

transportasi di 

lingkungan sekitar 

2.3.16 Menceritakan 

pengalaman 

Perkembangan 

teknologi 

transportasi  

Bertanggungjawab, 

percaya diri, saling 

menghargai 

 

Teknik : 

Tertulis 

Bentuk : 

1) Pilihan 

Ganda. 

2) Essay 

 

 

2 x 35 

menit 

1. Arsyad,Azhar.2

009. Media 

Pembelajaran. 

Jakarta : 

Rajawali Press 

2. Hisnu,Tantya. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4 untuk 

SD/MI kelas IV 

Jakarta : 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Model: group 

investigation 

Media : Audio 

visual 
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menggunakan 

teknologi transportasi  

3. Macam-macam 

teknologi 

produksi  

diunduh pada   

http://clientmed

i 

desain.com/kidv 

/materilengkap. 

php?id=1060 

(di unduh pada 

25 februari 

pukul 12.45) 

4. Slavin, Robert 

E.2011.Cooper

ative learning. 

Bandung : Nusa 

media. 

5. Standar Isi 

 

 

 

 

 

 

 

http://clientmedi/
http://clientmedi/
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP SIKLUS 1II) 

Sekolah   : SDN Pakintelan 03  

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 3 April 2015 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya 

III.   Indikator 

2.3.12   Menyebutkan contoh teknologi transportasi tradisional 

2.3.13 Menyebutkan contoh teknologi transportasi modern 

2.3.14  Membedakan jenis teknologi transportasi tradisional dan 

modern 

2.3.15 Menemukan contoh teknologi transportasi di lingkungan 

sekitar 

2.3.16 Menceritakan  pengalaman menggunakan teknologi 

transportasi  

IV.  Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan tayangan Audio visual, siswa dapat 

menyebutkan contoh teknologi transportasi tradisional dengan benar 

2. Melalui pengamatan tayangan Audio visual, siswa dapat 

menyebutkan contoh teknologi transportasi modern dengan benar 

3. Melalui kegiatan investigasi, siswa dapat membedakan jenis 

teknologi transportasi tradisional dan modern dengan tepat 
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4. Melalui kegiatan investigasi, siswa dapat menemukan contoh 

teknologi transportasi di lingkungan sekitar 

5.  Melalui penugasan, siswa dapat mengemukakan cara penggunaan 

teknologi transportasi dengan benar 

Karakter siswa yang diharapkan : Bertanggungjawab, percaya diri, 

saling menghargai 

V. Materi Pembelajaran  

Perkembangan teknologi transportasi 

VI. Pendekatan, Metode dan model Pembelajaran  

Metode : Diskusi dan tanya jawab  

Model : Group Investigation  

VII. Media dan Alat pembelajaran  

Media : Tayangan audio visual  

Alat Pembelajaran 

1. Audiovisual (gambar, suara, video perkembangan teknologi 

transportasi) 

2. LCD 

3. Laptop 

4. Speaker 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah langkah Model Group 

Investigation Berbantuan media Audio 

Visual 

Uraian Kegiatan 

Siklus III 

Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

awal 

Guru mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

1. Guru mengajak siswa untuk 

berdoa bersama 

2. Guru mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

3. Guru membangkitkan motivasi 

siswa “Selamat pagi anak – 

anak? Sudah siapkah kalian 

mengikuti pelajaran hari ini? 

Ayo yang semangat agar kalian 

menjadi anak yang pintar” 

4. Guru melakukan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan 

5 menit 
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tentang materi yang akan 

dipelajari  

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan 

inti 

Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

Audio Visual 

6. Guru memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang akan 

dipelajari melalui media Audio Visual. 

Anak-anak, Ibu punya sebuah video 

tentang teknologi transportasi darat, 

laut dan udara.Coba simak video 

berikut: 

 
 

Nah, anak-anak teknologi transportasi 

yang ditampilkan pada video tersebut 

dibagi menjadi 3 macam yaitu 

transportasi darat,laut dan udara.  

Contoh teknologi transportasi darat 

tradisional sepeda, becak, delman, 

gerobak. Sedangkan contoh teknologi 

transportasi modern sepeda 

motor,mobil, kereta api. 

60 menit 

Mengidentifikasi topik dan 

mengatur siswa ke dalam 

kelompok 

7. Guru mengidentifiksi topik 

bersama siswa misalnya tentang : 

Perbedaan teknologi transportasi 

tradisional dan modern, Contoh 

teknologi transportasi tradisional 

dan modern.  

8. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok dimana setiap kelompok 

mendapatkan subtopik yang 

berbeda 

9. Siswa bergabung kedalam 

kelompok (elaborasi) 
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Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama 

kelompok 

 

10. Guru membagikan lembar kerja 

kelompok kepada siswa 

11. Siswa merencanakan tugas yang 

akan dipelajari bersama kelompok 

sesuai dengan topik pada lembar 

kerja yang didapat (elaborasi) 

Membimbing siswa dalam 

Melaksanakan investigasi  

12. Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi dengan 

menyediakan informasi yang 

diperlukan siswa dalam 

mengerjakan LKK  

Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi 

13. Siswa menyiapkan laporan akhir 

diskusi sesuai data dan informasi 

yang sudah didapatkan (elaborasi) 

 

Membimbing presentasi 

kelompok  

14. Perwakilan dari kelompok maju 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya (eksplorasi) 

15. Siswa memberikan pertanyaan 

ataupun menanggapi apabila masih 

ada yang belum dimengerti 

(eksplorasi) 

16. Guru mengkonfirmasikan kepada 

siswa apakah masih ada 

pertanyaan ataupun materi yang 

belum dipahami oleh siswa 

(konfirmasi)  

17. Guru memberikan reward kepada 

siswa yang telah berpartisipasi 

dalam presentasi 

18. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

Kegiatan 

akhir 

Menutup pelajaran 

 

19. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran tentang 

perkembangan teknologi 

transportasi melalui bimbingan 

guru.  

20. Guru memberikan soal evaluasi 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

22. Guru menutup pelajaran dan 

mengajak semua siswa berdoa 

untuk mengakhiri pelajaran 

5 menit 
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X. Sumber  Belajar:  

1. Arsyad,Azhar.2009. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Press 

2. Hisnu,Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI kelas IV 

Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

3. Macam-macam teknologi produksi  diunduh pada   http://clientmedi 

desain.com/kidv /materilengkap. php?id=1060 (di unduh pada 25 februari 

pukul 12.45) 

4. Slavin, Robert E.2011.Cooperative learning. Bandung : Nusa media. 

5. Standar Isi 

  XI. Penilaian 

a. Prosedur Penilaian 

Penilaian awal    : Tidak ada 

Penilaian dalam kegiatan inti  : ada (LKK) 

Penilaian akhir    : ada (evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clientmedi/
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b. Jenis Penilaian 

Non tes 

Tes Tertulis 

c. Instrument 

Lembar kerja kelompok (terlampir) 

Lembar Penilaian 

 Lembar soal tes evaluasi (terlampir) 

 

          

Semarang, 3 April 2015 

Guru Kelas IV      Peneliti 

 

 

 

 

Indarti, S.Pd, SD     Eka Prahara Tiyas Putri 

NIP.  196109151983042010    NIM 1401411264 

     Mengetahui 

      Kepala Sekolah SD N Pakintelan 03 

 

 

 

       Mokhamat, S.pd 

NIP. 19640113198806 
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Materi Ajar 

Teknologi Transportasi 

Transportasi Darat 

Sarana angkutan melalui jalan darat disebut transportasi darat. Angkutan 

darat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bermesin dan tidak bermesin. Angkutan 

tidak bermesin bersifat tradisional. Berlangsung sejak dahulu. Misalnya, sepeda, 

becak, delman, gerobak, dan sebagainya. Transportasi yang tidak menggunakan 

mesin umumnya menggunakan hewan. Angkutan darat yang menggunakan mesin 

bersifat modern. Harganya lebih mahal. Daya angkut lebih cepat. 

Transportasi Laut 

Transportasi laut ada yang bermesin dan tidak bermesin. Contoh tidak bermesin, 

seperti perahu dayung, kapal layar, dan sebagainya. 

Transportasi Udara 

Angkutan udara lebih mahal dibandingkan angkutan lainnya. Waktu 

tempuh angkutan udara lebih cepat. Angkutan udara di Indonesia ditangani oleh 

Departemen Perhubungan RI. 

Keunggulan dan kelemahan teknologi transportasi pada tradisional 

Keunggulan teknologi transportasi pada tradisional yaitu tidak 

menimbulkan polusi karena tidak menggunakan bahan bakar, tidak memakan 

banyak biaya karena peralatan masih sangat sederhana sedangkan kelemahannya 

yaitu memakan banyak waktu untuk bisa mencapai suatu tempat yang dituju 

karena peralatan tidak menggunakan mesin dan kecepatannya rendah. 

Keunggulan dan kelemahan teknologi transportasi pada modern 

Keunggulan teknologi transportasi pada modern yaitu tidak memakan 

banyak waktu untuk bisa mencapai suatu tempai yang dituju karena peralatan 

sudah menggunakan mesin sedangkan kelemahannya yaitu membuat seseorang 

menjadi malas karena terlalu mengandalkan kendaraan bermesin, menimbulkan 

kebisingan dan polusi karena bahan bakar yang digunakan 

 

 

 

 



237 
  

 

Media Pembelajaran 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK I 

Diskusikanlah masalah-masalah yang telah kalian dapat di bawah ini 

dengan teman sekelompok kalian, kemudian tuliskan hasil diskusi di lembar yang 

telah disediakan! 

Subtopik 1 

Perbedaan Teknologi transportasi tradisional dan modern 

Teknologi transportasi tradisional Teknologi transportasi modern 

  

 

Subtopik 2 

Dampak teknologi komunikasi 

Dampak positif penggunaan teknologi 

modern 

Dampak negatif penggunaan teknologi 

modern 

  

Subtopik 3 

Contoh teknologi transportasi 

tradisional 

Contoh teknologi transportasi modern 

Nama teknologi Fungsi teknologi Nama teknologi Fungsi teknologi 
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Subtopik 4 

Keunggulan  penggunaan teknologi 

transportasi tradisional 

 

Keunggulan penggunaan teknologi 

transportasi modern 

 

 

Subtopik 5 

Kelemahan penggunaan teknologi 

transportasi tradisional 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kelemahan penggunaan teknologi 

transportasi modern 

1. 

2. 

3. 

4. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Nama Sekolah  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Kompetensi Dasar  : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya 

 

Kompetensi Dasar Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

soal 

Nomor 

Soal 

2.3Mengenal 

perkembangan 

teknologi produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

 

 

2.3.12 Menyebutkan 

contoh teknologi 

transportasi  

2.3.13 Menyebutkan 

contoh teknologi 

trasportasi modern 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C2 3,4,5 

 

 

2 

2.3.14 Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

transportasi tradisional 

dan modern 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

C2 

 

 

1,2,10 

 

 

3,4 

2.3.15  Menemukan 

contoh teknologi 

transportasi di 

lingkungan sekitar 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

C4 6,7,9 

 

 

1 

2.3.16  Menceritakan 

pengalaman 

menggunakan 

teknologi transportasi  

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C3 8 

 

4 

 

 

 



241 
  

 

 

 

Soal evaluasi 

Pilihan Ganda ! 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kalian anggap paling 

benar! 

1. Di bawah ini keunggulan menggunakan teknologi transportasi 

modern yaitu … 

a. lebih cepat untuk menuju suatu tempat 

b. menimbulkan kebisingan 

c. menimbulkan polusi 

d. memakan banyak waktu 

2. Kelebihan alat transportasi tidak bermotor adalah... 

a. lebih murah 

b. lebih cepat 

c. ramah lingkungan 

d. tak perlu pemeliharaan 

3. Sebelum mengenal transportasi, alat transportasi yang digunakan orang 

adalah... 

a. angkot 

b. becak 

c. kuda 

d. ojek 

4. Berikut ini bukan merupakan alat transportasi tradisional adalah... 

a. delman 

b. andong 

c. ojek 

d. kuda 

5. Andong merupakan sarana transportasi menggunakan … 

a. tenaga mesin 

b. tenaga kuda 

Nama : 

Absen : 
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c. teknologi modern 

d. teknologi canggih 

6. Kapal barang digunakan untuk mengangkut … 

a. penumpang 

b. barang 

c. ikan 

d. manusia 

7. Di bawah ini angkutan darat bermesin yang terdapat di lingkungan 

sekitarmu adalah … 

a, becak 

b. andong 

c. sepeda 

d. mobil 

8. Alat transportasi yang masih menggunakan bantuan kuda dan biasa 

kamu temui di pasar adalah... 

 a. Delman   c. gerobak 

 b. angkutan umum  d. bus 

9. Yang bukan merupakan alat transportasi darat yang tidak bermotor 

adalah... 

a. pedati 

b. delman 

c. bajai 

d. sepeda 

10. Salah satu kelemahan alat transportasi tradisional adalah... 

a. menimbulkan polusi 

b. rawan kecelakaan 

c.mahal 

d. lambat 

 

 

 



243 
  

 

 

 

Soal uraian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

benar ! 

1. Sebutkan 3 contoh penggunaan teknologi  transportasi yang ada di 

sekitarmu! 

2. Apa saja alat transportasi darat tradisional? 

3. Sebutkan keunggulan dan kelemahan menggunakan teknologi 

transportasi tradisional? 

4. Ceritakan pengalamanmu menggunakan alat transportasi ! 

5. Sebutkan keunggulan dan kelemahan menggunakan alat transportasi 

modern ! 
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Kunci Jawaban 

1.A  6.B 

2.B  7.D 

3.B  8.A 

4.C  9.B 

5.B  10.D 

Soal Uraian 

1.Contoh penggunaan teknologi transportasi modern : kereta api, 

pesawat, bus 

2. Becak, delman,gerobak 

3. Keunggulan teknologi transportasi pada tradisional yaitu tidak 

menimbulkan polusi karena tidak menggunakan bahan bakar, tidak 

memakan banyak biaya karena peralatan masih sangat sederhana 

sedangkan kelemahannya yaitu memakan banyak waktu untuk bisa 

mencapai suatu tempat yang dituju karena belum canggih. 

4. Lebaran tahun lalu, aku dan keluarga pergi ke rumah nenek di 

surabaya. Kami naik kereta api kesana. Kami berangkat dari stasiun 

poncol semarang menuju stasiun balapan Solo.Kereta  api bentuknya 

sangat panjang dan digerakkan oleh mesin.  

5. Keunggulan teknologi transportasi pada modern yaitu tidak 

memakan banyak waktu untuk bisa mencapai suatu tempai yang dituju 

karena peralatan sudah menggunakan mesin sedangkan kelemahannya 

yaitu membuat seseorang menjadi malas karena terlalu mengandalkan 

kendaraan bermesin, menimbulkan kebisingan dan polusi karena 

bahan bakar yang digunakan. 

PENILAIAN : 

A.Skor tiap nomor  = 1 

    Skor maksimal  =10 

B. Skor tiap nomor  = 2 

    Skor maksimal =10 

 

 
Nilai  =

𝑩

𝑺𝒕
 x 100 
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Lembar Penilaian psikomotorik 

No Nama Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 

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

1 Adi Susilo P             

2 Rifqy Arya P             

3 Fandy Rassya M             

4 Erik Alfiandi              

5 Adella Dwi R             

6 Adiska Sri K             

7 Aulia Mutia Ali             

8 Dafika Arya S             

9 Erni Mei Santi             

10 Evis Dwi Rosalia             

11 Gista Sailaga Nur             

12 Haidar Mazidan I             

13 Muhamad Aslam              

14 Nafila Rida R             

15 Primamanda              

16 Radhita Rizki              

17 Rika Mursalina              

18 Senandung Nacita              

19 Tiar Asa Negara             

20 Wahyuni K             

21 Wisma Galih W             

22 Devinna Putri M             

23 M. Alfian Nur              

24 Adyuta H             

25 Daffa Aulia I             
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Lembar Penilaian sikap 

No Nama Bertanggungjawab Percaya diri Saling menghargai 

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

1 Adi Susilo P             

2 Rifqy Arya P             

3 Fandy Rassya M             

4 Erik Alfiandi              

5 Adella Dwi R             

6 Adiska Sri K             

7 Aulia Mutia Ali             

8 Dafika Arya S             

9 Erni Mei Santi             

10 Evis Dwi Rosalia             

11 Gista Sailaga Nur             

12 Haidar Mazidan I             

13 Muhamad Aslam              

14 Nafila Rida R             

15 Primamanda              

16 Radhita Rizki              

17 Rika Mursalina              

18 Senandung Nacita              

19 Tiar Asa Negara             

20 Wahyuni K             

21 Wisma Galih W             

22 Devinna Putri M             

23 M. Alfian Nur              

24 Adyuta H             

25 Daffa Aulia I             
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LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF 

 

No Nama Nilai 

1 Adi Susilo P  

2 Rifqy Arya P  

3 Fandy Rassya M  

4 Erik Alfiandi  

5 Adella Dwi R  

6 Adiska Sri K  

7 Aulia Mutia Ali  

8 Dafika Arya S  

9 Erni Mei Santi  

10 Evis Dwi Rosalia  

11 Gista Sailaga Nur  

12 Haidar Mazidan I  

13 Muhamad Aslam  

14 Nafila Rida R  

15 Primamanda  

16 Radhita Rizki  

17 Rika Mursalina  

18 Senandung Nacita  

19 Tiar Asa Negara  

20 Wahyuni K  

21 Wisma Galih W  

22 Devinna Putri M  

23 M. Alfian Nur  

24 Adyuta H  

25 Daffa Aulia I  
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LAMPIRAN IV 

HASIL OBSERVASI 

KETERAMPILAN GURU 

 SIKLUS I, II dan III 
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HASIL OBSERVASI  KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I 

Nama Guru    : Eka Prahara Tiyas Putri 

Nama SD  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Smt   : IV/2 

Hari/ Tanggal   : Jumat,20 Maret 2015 

Materi    : Perkembangan teknologi produksi 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru  

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan skor 

pada kolom skor sesuai ketentuan berikut:  

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor nampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor nampak 

Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor nampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor nampak 

      (Arikunto 2010 :285) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

Indikator Deskriptor Check 

() 

 

Skor 

1.   Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1. Menarik perhatian siswa   3 

2. Menimbulkan motivasi berupa 

rasa ingin tahu siswa 

 

3. Memberikan acuan berupa 

tujuan pembelajaran 

 

4. Membuat kaitan dengan cara 

mengajukan apersepsi 

 

2.  Memberikan informasi 1. Memusatkan perhatian siswa   4 
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mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

Audio Visual (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi) 

2. Membimbing siswa 

memahami konsep materi 

perkembangan teknologi 

 

3. Menggunakan variasi media 

audio visual yang 

memfasilitasi proses interaksi 

siswa dengan guru 

 

4. Mendapat balikan mengenai 

pemahaman siswa pada materi 

perkembangan teknologi 

 

3.  Mengidentifikasi topik 

materi IPS dan mengatur siswa 

ke dalam kelompok. 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

mengelola kelas) 

 

1. Mengorganisasi pembentukan 

kelompok sesuai dengan topik 

materi 

 2 

2. Membagi topik materi 

menjadi beberapa sub topik 

yang berbeda untuk tiap 

kelompok 

 

3. Mengembangkan 

tanggungjawab siswa untuk 

tertib dalam pembagian 

kelompok 

 

4. Keluwesan guru dalam 

pengaturan kelompok 

 

4. Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang akan 

dipelajari (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Memperjelas tugas yang akan 

dipelajari pada tiap kelompok 

 3 

2. Merumuskan kembali tugas 

yang akan dipelajari pada tiap 

kelompok  

 

3. Menyebarkan kesempatan 

siswa untuk  berpartisipasi 

dalam kelompok 

 

4. Menguraikan gagasan anggota 

kelompok dengan tambahan 
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informasi 

5. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan)  

 

1. Mendorong siswa belajar 

berinteraksi dengan teman 

kelompok  

 2 

2. Guru berperan sebagai 

penyedia materi yang sesuai 

dengan tujuan dan kompetensi  

 

3. Memberi bantuan kepada 

siswa sesuai dengan 

kebutuhannya 

 

4. Mengembangkan organisasi 

kelas yang efektif bagi 

perkembangan potensi siswa 

secara optimal  

 

6. Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Merumuskan tujuan diskusi 

secara jelas 

 2 

2. Menghangatkan suasana 

dengan mengajukan 

pertanyaan yang mengundang 

perbedaaan pendapat 

 

3. Mengajukan pertanyaan kunci 

yang menantang siswa untuk 

berpikir 

 

4. Memancing pendapat peserta 

yang enggan berpartisipasi 

 

7.   Membimbing presentasi 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan 

memberikan penguatan) 

 

1. Meningkatkan partisipasi 

siswa dalam berpendapat 

 3 

2. Mampu mengendalikan situasi 

kelas 

 

3. Meminta siswa memberi 

alasan atas jawaban yang 

diberikan 
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4. Memberikan penguatan secara 

variatif (verbal, non verbal) 

 

8.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

pembelajaran dengan cara 

merangkum  

 2 

2. Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk merespon  

 

3. Mengadakan evaluasi  

4. Memberikan tindak lanjut  

Total Skor 20 

Kategori Baik 

 

Tabel Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 

Semarang , ………. 2015 

       Observer, 

         
       Indarti, S.Pd. SD 

NIP : 196109151983042010 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II 

Nama Guru    : Eka Prahara Tiyas Putri 

Nama SD  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Smt   : IV/2 

Hari/ Tanggal   : Selasa,24 Maret 2015  

Materi    : Perkembangan teknologi komunikasi 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru  

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan skor 

pada kolom skor sesuai ketentuan berikut:  

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor nampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor nampak 

Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor nampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor nampak 

      (Arikunto 2010 :285) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

Indikator Deskriptor Check 

() 

 

Skor 

1.   Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1. Menarik perhatian siswa   4 

2. Menimbulkan motivasi berupa 

rasa ingin tahu siswa 

 

3. Memberikan acuan berupa 

tujuan pembelajaran 

 

4. Membuat kaitan dengan cara 

mengajukan apersepsi 

 

2.  Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

akan dipelajari melalui media 

Audio Visual (keterampilan 

1. Memusatkan perhatian siswa   4 

2. Membimbing siswa 

memahami konsep materi 

perkembangan teknologi 
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menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi) 

3. Menggunakan variasi media 

audio visual yang 

memfasilitasi proses interaksi 

siswa dengan guru 

 

4. Mendapat balikan mengenai 

pemahaman siswa pada materi 

perkembangan teknologi 

 

3.  Mengidentifikasi topik 

materi IPS dan mengatur siswa 

ke dalam kelompok. 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

mengelola kelas) 

 

1. Mengorganisasi pembentukan 

kelompok sesuai dengan topik 

materi 

 2 

2. Membagi topik materi 

menjadi beberapa sub topik 

yang berbeda untuk tiap 

kelompok 

 

3. Mengembangkan 

tanggungjawab siswa untuk 

tertib dalam pembagian 

kelompok 

 

4. Keluwesan guru dalam 

pengaturan kelompok 

 

4. Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang akan 

dipelajari (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Memperjelas tugas yang akan 

dipelajari pada tiap kelompok 

 3 

2. Merumuskan kembali tugas 

yang akan dipelajari pada tiap 

kelompok  

 

3. Menyebarkan kesempatan 

siswa untuk  berpartisipasi 

dalam kelompok 

 

4. Menguraikan gagasan anggota 

kelompok dengan tambahan 

informasi 

 

5. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

1. Mendorong siswa belajar 

berinteraksi dengan teman 

 3 
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(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan)  

 

kelompok  

2. Guru berperan sebagai 

penyedia materi yang sesuai 

dengan tujuan dan kompetensi  

 

3. Memberi bantuan kepada 

siswa sesuai dengan 

kebutuhannya 

 

4. Mengembangkan organisasi 

kelas yang efektif bagi 

perkembangan potensi siswa 

secara optimal  

 

6. Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Merumuskan tujuan diskusi 

secara jelas 

 2 

2. Menghangatkan suasana 

dengan mengajukan 

pertanyaan yang mengundang 

perbedaaan pendapat 

 

3. Mengajukan pertanyaan kunci 

yang menantang siswa untuk 

berpikir 

 

4. Memancing pendapat peserta 

yang enggan berpartisipasi 

 

7.   Membimbing presentasi 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan 

memberikan penguatan) 

 

1. Meningkatkan partisipasi 

siswa dalam berpendapat 

 3 

2. Mampu mengendalikan situasi 

kelas 

 

3. Meminta siswa memberi 

alasan atas jawaban yang 

diberikan 

 

4. Memberikan penguatan secara 

variatif (verbal, non verbal) 

 

8.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan menutup 

1. Meninjau kembali 

pembelajaran dengan cara 

 3 
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pelajaran) merangkum  

2. Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk merespon  

 

3. Mengadakan evaluasi  

4. Memberikan tindak lanjut  

Total Skor 24 

Kategori Baik 

 

Tabel Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 

 

Semarang , ………. 2015 

Observer, 

 

Indarti, S.Pd. SD 

NIP : 196109151983042010 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus III 

Nama Guru    : Eka Prahara Tiyas Putri 

Nama SD  : SDN Pakintelan 03 

Kelas/Smt   : IV/2 

Hari/ Tanggal   : Jumat,3 April 2015  

Materi    : Perkembangan teknologi transportasi 

Petunjuk  

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru  

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan skor 

pada kolom skor sesuai ketentuan berikut:  

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor nampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor nampak 

Skor 3 : Jika hanya 3 deskriptor nampak 

Skor 4 : Jika semua deskriptor nampak 

      (Arikunto 2010 :285) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

Indikator Deskriptor Check 

() 

 

Skor 

1.   Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1. Menarik perhatian siswa   4 

2. Menimbulkan motivasi berupa 

rasa ingin tahu siswa 

 

3. Memberikan acuan berupa 

tujuan pembelajaran 

 

4. Membuat kaitan dengan cara 

mengajukan apersepsi 

 

2.  Memberikan informasi 

mengenai pembelajaran yang 

1. Memusatkan perhatian siswa   4 

2. Membimbing siswa  
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akan dipelajari melalui media 

Audio Visual (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi) 

memahami konsep materi 

perkembangan teknologi 

3. Menggunakan variasi media 

audio visual yang 

memfasilitasi proses interaksi 

siswa dengan guru 

 

4. Mendapat balikan mengenai 

pemahaman siswa pada materi 

perkembangan teknologi 

 

3.  Mengidentifikasi topik 

materi IPS dan mengatur siswa 

ke dalam kelompok. 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

mengelola kelas) 

 

1. Mengorganisasi pembentukan 

kelompok sesuai dengan topik 

materi 

 3 

2. Membagi topik materi 

menjadi beberapa sub topik 

yang berbeda untuk tiap 

kelompok 

 

3. Mengembangkan 

tanggungjawab siswa untuk 

tertib dalam pembagian 

kelompok 

 

4. Keluwesan guru dalam 

pengaturan kelompok 

 

4. Membimbing siswa 

merencanakan tugas yang akan 

dipelajari (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Memperjelas tugas yang akan 

dipelajari pada tiap kelompok 

 3 

2. Merumuskan kembali tugas 

yang akan dipelajari pada tiap 

kelompok  

 

3. Menyebarkan kesempatan 

siswa untuk  berpartisipasi 

dalam kelompok 

 

4. Menguraikan gagasan anggota 

kelompok dengan tambahan 

informasi 
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5. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan investigasi 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan)  

 

1. Mendorong siswa belajar 

berinteraksi dengan teman 

kelompok  

 3 

2. Guru berperan sebagai 

penyedia materi yang sesuai 

dengan tujuan dan kompetensi  

 

3. Memberi bantuan kepada 

siswa sesuai dengan 

kebutuhannya 

 

4. Mengembangkan organisasi 

kelas yang efektif bagi 

perkembangan potensi siswa 

secara optimal  

 

6. Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan akhir 

diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Merumuskan tujuan diskusi 

secara jelas 

 2 

2. Menghangatkan suasana 

dengan mengajukan 

pertanyaan yang mengundang 

perbedaaan pendapat 

 

3. Mengajukan pertanyaan kunci 

yang menantang siswa untuk 

berpikir 

 

4. Memancing pendapat peserta 

yang enggan berpartisipasi 

 

7.   Membimbing presentasi 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan 

memberikan penguatan) 

 

1. Meningkatkan partisipasi siswa 

dalam berpendapat 

 3 

2. Mampu mengendalikan situasi 

kelas 

 

3. Meminta siswa memberi 

alasan atas jawaban yang 

diberikan 

 

4. Memberikan penguatan secara 

variatif (verbal, non verbal) 

 



260 
  

 

8.  Menutup Pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Meninjau kembali 

pembelajaran dengan cara 

merangkum  

 4 

2. Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk merespon  

 

3. Mengadakan evaluasi  

4. Memberikan tindak lanjut  

Total Skor 26 

Kategori Baik 

 

 

Tabel Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Kriteria  

 

Skala 

Sangat Baik 

 

26 < skor ≤ 32 

Baik 

 

20 <  skor ≤26 

Cukup 

 

14 <  skor ≤ 20 

Kurang 

  

8 < skor ≤ 14 

 

Semarang , ………. 2015 

Observer, 

 

Indarti, S.Pd. SD 

NIP : 196109151983042010 
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LAMPIRAN V 

HASIL OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I, II dan III 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION  BERBANTUAN  

MEDIA AUDIO VISUAL 

SIKLUS I 
 

 

 

 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator ke- 

 

 

 

Skor 

 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ASP 2 2 1 1 1 3 2 4 16 C 

2 RAP 4 2 2 2 1 4 1 1 17 C 

3 FRM 4 1 2 2 2 4 3 1 19 C 

4 EA  4 1 4 1 2 3 2 2 19 C 

5 ADR 4 4 4 3 3 3 1 1 22 B 

6 ASD 4 4 4 1 4 4 2 1 24 B 

7 AMA 4 4 3 1 4 4 3 3 26 B 

8 DAS 4 2 2 2 2 4 1 1 18 C 

9 EMS 4 2 3 3 4 1 2 3 22 B 

10 EDR 4 4 2 1 4 4 2 1 22 B 

11 GSN 4 4 1 1 2 1 1 3 17 C 

12 HMI 2 1 3 3 2 4 1 2 18 C 

13 MA  4 3 2 2 1 2 3 3 20 B 

14 NRR 3 3 3 1 2 4 2 2 20 B 

15 PS 3 1 2 3 3 2 2 3 19 C 

16 RR 3 3 4 2 3 3 1 2 21 B 

17 RM  3 3 4 3 2 4 1 1 21 B 

18 SN  4 3 4 1 3 3 3 2 23 B 

19 TAN 4 2 4 2 2 2 2 3 21 B 

20 WK 4 3 4 1 4 3 3 4 26 B 

21 WGW 2 2 4 2 1 3 1 1 16 C 

22 DPM 3 3 3 3 3 4 3 2 24 B 

23 MAN  3 2 3 2 4 3 2 2 21 B 

24 AH 2 2 3 2 3 3 1 2 17 B 

25 DAI 3 3 3 2 3 3 2 2 21 B 

Jumlah Skor 85 64 74 47 65 78 47 52 512 

Rata-Rata 

Skor 
3,4 2,56 2,96 1,88 2,6 3,12 1,88 2,08 20,48 

Semarang, 24 Maret 2015 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION  BERBANTUAN  

MEDIA AUDIO VISUAL 

 

SIKLUS II 

 

 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator ke-  
Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ASP 4 2 2 1 2 3 1 2 17 C 

2 RAP 2 4 1 2 3 2 2 1 17 C 

3 FRM 4 4 3 4 4 4 1 1 25 B 

4 EA  3 4 4 3 4 4 2 1 25 B 

5 ADR 3 2 2 4 4 3 1 3 22 B 

6 ASD 4 3 2 2 2 4 3 3 23 B 

7 AMA 3 3 2 3 4 3 3 2 23 B 

8 DAS 4 1 4 1 4 4 1 2 21 B 

9 EMS 3 3 4 2 2 3 1 3 21 B 

10 EDR 2 3 3 2 3 3 1 3 20 C 

11 GSN 4 2 4 1 3 4 3 2 23 B 

12 HMI 4 4 2 3 1 3 2 1 20 B 

13 MA  4 1 2 1 2 2 2 2 16 C 

14 NRR 4 3 3 3 3 4 3 3 26 B 

15 PS 3 2 3 2 2 1 2 1 16 C 

16 RR 4 4 4 4 3 4 2 3 28 A 

17 RM  4 3 4 2 3 4 2 2 24 B 

18 SN  4 4 4 3 4 3 3 3 28 A 

19 TAN 4 2 3 2 3 4 4 2 24 B 

20 WK 4 3 3 3 3 3 3 4 26 A 

21 WGW 3 3 3 2 3 1 2 1 18 C 

22 DPM 4 4 4 4 3 4 2 3 28 A 

23 MAN  4 3 3 3 3 3 1 4 24 B 

24 AH 2 4 3 2 2 3 1 2 19 C 

25 DAI 3 3 3 2 3 3 3 3 23 B 

Jumlah Skor 87 74 75 61 73 79 51 57 557 

Rata-Rata 

Skor 
3,48 2,96 3 2,44 2,92 3,16 2,04 2,28 22,28 

Semarang, 20 Maret 2015 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION  BERBANTUAN  

MEDIA AUDIO VISUAL 
SIKLUS III 

 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator ke-  
Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ASP 3 3 2 3 1 1 2 1 15 C 

2 RAP 2 2 3 4 3 3 2 2 22 B 

3 FRM 2 2 2 4 4 4 3 3 25 B 

4 EA  3 3 3 2 3 3 2 2 21 B 

5 ADR 3 3 3 4 4 4 3 3 28 A 

6 ASD 3 3 4 4 3 3 3 2 26 A 

7 AMA 3 3 3 4 4 4 4 3 29 A 

8 DAS 4 4 2 2 3 3 3 1 20 B 

9 EMS 4 4 2 3 3 3 3 3 25 B 

10 EDR 3 3 4 4 3 3 3 3 27 A 

11 GSN 4 4 2 4 3 3 4 2 25 B 

12 HMI 1 1 1 2 3 3 1 1 16 C 

13 MA  3 3 4 4 4 4 2 2 27 A 

14 NRR 4 4 4 4 4 4 3 2 29 A 

15 PS 1 1 2 2 2 2 3 1 15 C 

16 RR 4 4 3 4 3 3 4 4 29 A 

17 RM  4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

18 SN  4 4 3 3 3 3 4 3 27 A 

19 TAN 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 

20 WK 4 4 3 3 4 4 4 4 30 A 

21 WGW 3 3 3 3 2 2 2 1 19 C 

22 DPM 4 4 3 4 4 4 4 2 29 A 

23 MAN  3 3 3 3 4 4 4 3 28 A 

24 AH 3 3 3 4 1 1 1 1 17 C 

25 DAI 3 3 3 3 4 4 4 2 26 B 

Jumlah Skor 87 79 79 73 85 79 74 57 613 

Rata-Rata 

Skor 

3,48 3,1

6 

3,1

6 

2,9

2 

3,4 3,1

6 

2,9

6 

2,2

8 

24,52 

Semarang, 3 April 2015 
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LAMPIRAN VI 

HASIL BELAJAR SISWA 

 SIKLUS I, II dan III 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPS 

KELAS IV SDN PAKINTELAN 03 

SIKLUS I  

NO. NAMA SISWA NILAI EVALUASI KETUNTASAN 

1 ASP 50 TIDAK TUNTAS 

2 RAP 75 TUNTAS 

3 FRM 60 TIDAK TUNTAS 

4 EA  50 TIDAK TUNTAS 

5 ADR 80 TUNTAS 

6 ASD 75 TUNTAS 

7 AMA 60 TUNTAS 

8 DAS 85 TUNTAS 

9 EMS 80  TUNTAS 

10 EDR 80 TUNTAS 

11 GSN 75 TUNTAS 

12 HMI 70 TUNTAS 

13 MA  75 TUNTAS 

14 NRR 80 TUNTAS 

15 PS 60 TIDAK TUNTAS 

16 RR 60 TUNTAS 

17 RM  70 TUNTAS 

18 SN  80 TUNTAS 

19 TAN 90 TUNTAS 

20 WK 90 TUNTAS 

21 WGW 60 TIDAK TUNTAS 

22 DPM 60 TIDAK TUNTAS 

23 MAN  75 TUNTAS 

24 AH 50 TIDAK TUNTAS 

25 DAI 60 TIDAK TUNTAS 
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Jumlah 1750 

 Rata-rata 70 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 50 

Siswa yang tuntas 16 

Siswa yang tidak tuntas 9 

Persentase ketuntasan 64% 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPS 

KELAS IV SDN PAKINTELAN 03 

SIKLUS II 

NO. NAMA SISWA NILAI EVALUASI KETUNTASAN 

1 ASP 60 TIDAK TUNTAS 

2 RAP 75 TUNTAS 

3 FRM 60 TIDAK TUNTAS 

4 EA  60 TIDAK TUNTAS 

5 ADR 75 TUNTAS 

6 ASD 70 TUNTAS 

7 AMA 75 TUNTAS 

8 DAS 90 TUNTAS 

9 EMS 85 TUNTAS 

10 EDR 85 TUNTAS 

11 GSN 75 TUNTAS 

12 HMI 70 TUNTAS 

13 MA  75 TUNTAS 

14 NRR 80 TUNTAS 

15 PS 70 TUNTAS 

16 RR 80 TUNTAS 

17 RM  60 TIDAK TUNTAS 

18 SN  80 TUNTAS 

19 TAN 90 TUNTAS 

20 WK 90 TUNTAS 

21 WGW 55 TIDAK TUNTAS 

22 DPM 90 TUNTAS 

23 MAN  75 TUNTAS 

24 AH 60 TIDAK TUNTAS 
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25 DAI 75 TUNTAS 

Jumlah 1860 

 Rata-rata 74,4 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 55 

Siswa yang tuntas 19 

Siswa yang tidak tuntas 6 

Persentase ketuntasan 76% 
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HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPS 

KELAS IV SDN PAKINTELAN 03 

SIKLUS III 

NO. NAMA SISWA NILAI EVALUASI KETUNTASAN 

1 ASP 60 TIDAK TUNTAS 

2 RAP 75 TUNTAS 

3 FRM 60 TIDAK TUNTAS 

4 EA 75 TUNTAS 

5 ADR 75 TUNTAS 

6 ASD 80 TUNTAS 

7 AMA 75 TUNTAS 

8 DAS 90 TUNTAS 

9 EMS 85 TUNTAS 

10 EDR 85 TUNTAS 

11 GSN 95 TUNTAS 

12 HMI 70 TUNTAS 

13 MA 75 TUNTAS 

14 NRR 85 TUNTAS 

15 PS 60 TIDAK TUNTAS 

16 RR 70 TUNTAS 

17 RM 80 TUNTAS 

18 SN 80 TUNTAS 

19 TAN 95 TUNTAS 

20 WK 90 TUNTAS 

21 WGW 80 TUNTAS 

22 DPM 90 TUNTAS 

23 MAN 85 TUNTAS 
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24 AH 80 TUNTAS 

25 DAI 80 TUNTAS 

Jumlah 1970 

Rata-rata 78,8 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 60 

Siswa yang tuntas 22 

Siswa yang tidak tuntas 3 

Persentase ketuntasan 88% 
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DATA PENGAMATAN ASPEK AFEKTIF 

SIKLUS I 

No Nama Indikator ke- 

 

Jumlah 

Skor 

Kriteria 

1 2 3 

1 ASP 2 2 3 
7 

C 

2 RAP 2 2 3 
7 

C 

3 FRM 2 3 2 
7 

C 

4 EA  2 2 2 
6 

C 

5 ADR 3 4 2 
9 

B 

6 ASD 2 2 3 
7 

C 

7 AMA 3 2 2 
7 

C 

8 DAS 2 3 2 
7 

C 

9 EMS 3 2 2 
7 

C 

10 EDR 2 2 3 
7 

C 

11 GSN 3 2 2 
7 

C 

12 HMI 3 2 2 
7 

C 

13 MA  3 2 2 
7 

C 

14 NRR 3 2 2 
7 

C 

15 PS 2 3 3 
8 

B 

16 RR 3 3 2 
8 

B 

17 RM  4 3 2 
9 

B 

18 SN  2 3 2 
7 

C 

19 TAN 3 4 3 
10 

A 

20 WK 3 4 4 
11 

A 

21 WGW 2 2 3 
7 

C 

22 DPM 2 4 4 
10 

A 

23 MAN  3 3 2 
8 

B 

24 AH 2 3 2 
7 

C 

25 DAI 2 2 3 7 C 

Jumlah skor 63 66 62 191 

Skor rata-rata 2,52 2,64 2,48 7,64 

 

 Semarang, 20 Maret 2015 

Observer,  
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DATA PENGAMATAN ASPEK AFEKTIF 

SIKLUS II 

No Nama Indikator ke- 

 

Jumlah Skor Kriteria 

1 2 3 

1 ASP 2 3 2 
7 

C 

2 RAP 2 4 4 
10 

A 

3 FRM 2 3 2 
7 

C 

4 EA  3 2 3 
8 

B 

5 ADR 3 4 4 
11 

A 

6 ASD 3 2 2 
7 

B 

7 AMA 3 3 3 
9 

B 

8 DAS 2 3 2 
7 

C 

9 EMS 3 2 2 
7 

C 

10 EDR 2 2 3 
7 

C 

11 GSN 3 2 3 
8 

B 

12 HMI 2 3 3 
8 

B 

13 MA  3 2 2 
7 

C 

14 NRR 3 2 3 
8 

A 

15 PS 2 3 2 
7 

C 

16 RR 3 2 3 
8 

B 

17 RM  2 4 3 
9 

B 

18 SN  3 4 2 
9 

B 

19 TAN 3 3 2 
8 

B 

20 WK 2 3 3 
8 

B 

21 WGW 2 4 3 
9 

B 

22 DPM 2 3 3 
8 

B 

23 MAN  3 2 4 
9 

B 

24 AH 2 3 4 
9 

B 

25 DAI 2 3 3 8 B 
Jumlah skor 62 71 70 203 

Skor rata-rata 2,48 2,84 2,8 8,12 

 

 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

Observer,  
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DATA PENGAMATAN ASPEK AFEKTIF 

SIKLUS III 

Jumlah skor 74 71 74 219 

Skor rata-rata 2,96 2,84 2,96 8,76 

 

 

 

No Nama Indikator ke- 

 

Jumlah Skor Kriteria 

1 2 3 

1 ASP 2 2 4 
8 

B 

2 RAP 2 3 2 
7 

C 

3 FRM 2 2 4 
8 

B 

4 EA  4 2 2 
8 

B 

5 ADR 3 3 3 
9 

B 

6 ASD 4 2 4 
10 

A 

7 AMA 3 2 2 
7 

C 

8 DAS 2 4 3 
9 

B 

9 EMS 4 3 2 
9 

B 

10 EDR 4 4 2 
10 

A 

11 GSN 2 2 3 
7 

C 

12 HMI 3 3 2 
8 

B 

13 MA  4 2 3 
9 

B 

14 NRR 2 3 3 
8 

B 

15 PS 3 3 2 
8 

B 

16 RR 3 4 3 
10 

A 

17 RM  2 2 3 
7 

C 

18 SN  3 4 3 
10 

A 

19 TAN 4 3 4 
11 

A 

20 WK 3 4 3 
10 

A 

21 WGW 3 3 4 
10 

A 

22 DPM 3 4 4 
12 

A 

23 MAN  3 4 2 
9 

A 

24 AH 3 2 3 
8 

B 

25 DAI 3 2 4 9 B 

Semarang, 3 April 2015 

Observer,  
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 
Kelas / Semester   : IV/2 

Hari/tanggal    : Jumat/20 Maret 2015 

Subjek    : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada 

guru, siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui 

model Group Investigation berbantuan audio visual 

Catatan : 

- Saat guru menayangkan media audio visual mayoritas siswa merasa gembira 

dan menginginkan untuk diputar kembali media yang ditampilkan 

- Guru menjelaskan beberapa kali mengenai aturan kerja kelompok karena siswa 

belum terbiasa dengan pembelajaran berkelompok 

- Kerja sama dalam kelompok sudah cukup baik, mayoritas siswa dapat 

berpartisipasi 

- Guru membimbing jalannya diskusi antar kelompok dengan menyampaikan apa 

yang belum dipahami oleh tiap kelompok 

 -Menjelang akhir pembelajaran, siswa tidak begitu fokus karena telah memasuki 

waktu istirahat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Semarang, 20 Maret 2015 

Observer,  

 

 

 

 

Utik Puji Lestari 
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

Kelas / Semester  : IV/2 

Hari/tanggal   : Selasa/ 24 Maret 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran IPS menggunakan model 

Group Investigation berbantuan media audio visual 

Catatan : 

- Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penayangan media audio visual 

dengan mengganggu teman lain atau sekedar bermain dengan alat tulisnya 

- Siswa kurang memiliki keberanian untuk bertanya walaupun telah diberikan 

kesempatan untuk bertanya 

- Guru ikut serta mengatur tempat duduk siswa pada saat pembentukan kelompok, 

sehingga hal tersebut dapat menciptakan kondisi belajar yang lebih baik. 

- Kerja sama dalam kelompok sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan 

mayoritas siswa berpartisipasi dalam tugas kelompoknya 

- Mayoritas siswa masih ramai sendiri saat pembelajaran berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 24 Maret 2015 

Observer,  

 

 

 

 

Utik Puji Lestari 
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

Kelas / Semester  : IV/2 

Hari/tanggal   : Jumat, 3 April 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran IPS menggunakan model 

Group Investigation berbantuan media audio visual 

 

Catatan : 

- Guru memberikan motivasi dengan menayangkan video yang menarik perhatian 

siswa 

- Guru berkeliling untuk mengecek hasil kerja kelompok siswa 

- Siswa bersemangat dalam melaksanakan investigasi bersama teman 

sekelompoknya 

- Walaupun masih ada siswa yang ramai dan mengganggu teman lain, kerja 

sama kelompok berjalan dengan baik 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang 

 

 

Semarang, 3 April 2015 

       Observer, 

 

 

       Utik Puji Lestari 
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LAMPIRAN VII 

DOKUMENTASI  

SIKLUS I, II dan III 
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SIKLUS 1 

 

 

SISWA MEMPERHATIKAN INFORMASI YANG 

DIBERIKAN MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL 
GURU MEMBUKA PELAJARAN 

GURU MEMBAGI SUPTOPIK DARI MATERI MEMBIMBING SISWA DALAM MELAKSANAKAN 

INVESTIGASI 

MEMBIMBING DALAM PRESENTASI 

KELOMPOK 

MEMBERIKAN PENGUATAN 

KEPADA SISWA 

SISWA MENGERJAKAN EVALUASI 
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SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

GURU MEMBUKA PELAJARAN 
GURU MEMBERIKAN INFORMASI MENGENAI 

PEMBELAJARAN YANG AKAN DIPELAJARI 

MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL 

GURU MENGATUR SISWA KE DALAM 

KELOMPOK  

GURU MEMBIMBING SISWA MELAKSANAKAN 

INVESTIGASI 

MEMPRESENTASIKAN LAPORAN HASIL DISKUSI 
GURU MEMBERIKAN PENGUATAN  
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SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURU MEMBUKA PELAJARAN 

GURU MEMBERIKAN INFORMASI MENGENAI 

PEMBELAJARAN YANG AKAN DIPELAJARI 

MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL 

GURU MENGATUR SISWA KEDALAM 

KELOMPOK 

GURU MEMBIMBING SISWA DALAM 
MELAKSANAKAN INVESTIGASI 

GURU MEMBIMBING DALAM PRESENTASI GURU MEMBERIKAN PENGUATAN  
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LAMPIRAN VIII 

SURAT- SURAT PENELITIAN 
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