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ABSTRAK 

 

 

Nau, Stacia Alessandra. 2015. Penerapan Model Talking Stick dengan Media 

Powerpoint dapat Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III 

B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:  

Drs. Susilo, M.Pd. 

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

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

dengan isu sosial. Masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPS kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang yang belum optimal. Hal ini dikarenakan guru 

belum menggunakan model dan media yang efektif. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS masih rendah. Dampaknya hasil belajar siswa rendah yang 

ditunjukkan sebesar 44% siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Pembelajaran IPS 

akan ditingkatkan dengan menggunakan model talking stick dengan media 

powerpoint. Talking stick  adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan 

bantuan tongkat, siswa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari 

guru setelah siswa mempelajari materi pokok. Model talking stick akan mendorong 

siswa lebih aktif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran dalam  pembelajaran IPS pada siswa kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam  pembelajaran IPS pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 

03 Kota Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan tiga siklus, Setiap siklus 

terdiri atas satu pertemuan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 30 siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 

Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan non tes dan tes. Teknik 

analisis data menggunakan statistic deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 29 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 37 dengan kategori baik 

dan siklus III memperoleh skor 42 dengan kategori sangat baik. aktivitas siswa pada 

siklus I memperoleh skor 18,8 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 22,5 

dengan kategori baik dan siklus III memperoleh skor 26,6 dengan kategori sangat 

baik. persentase ketuntasan hasil belajar siklus I sebesar 64% dengan rata-rata 66,74, 

siklus II sebesar 86,7% dengan rata-rata 77,7 dan  pada siklus III sebesar 100% 

dengan rata-rata 88,06. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model talking stick dan 

media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas III 

B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. Saran yang diberikan adalah guru wajib 

menggunakan model dan media yang inovatif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas. 

 

Kata kunci : IPS, kualitas, pembelajaran,  powerpoint, talking stick. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

1.1 LATAR BELAKANG   

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Oleh karena itu, dalam praktik guru hendaknya meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran dengan melakukan perencanaan proses 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa serta menggali potensi 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pada Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Salah satu 

mata pelajaran pada SD/MI/SDLB yang bertujuan untuk mengembangkan 
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pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis adalah mata 

pelajaran IPS. 

Menurut Permendiknas (2006: 575) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD/MI/SDLB. IPS 

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

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran 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, 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. 

Beberapa ahli mengemukakan konsep IPS diantaranya, Mulyono Tj. 

(dalam Hidayati, 2008: 1.7) memberi batasan bahwa IPS sebagai pendekatan 
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interdispliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh 

Saidiharjo (dalam Taneo 2010: 1.8) bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau 

hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, 

ekonomi, sejarah, antropologi dan politik. Mata pelajaran tersebut mempunyai 

ciri-ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Jadi IPS adalah ilmu pengetahuan yang 

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

dimana pokok bahasannya adalah hubungan manusia dan fenomena yang terjadi 

di lingkungannya, baik fisik maupun sosial. 

Menurut Permendiknas (2006:575) mata pelajaran IPS bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan dalam mengenal  konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan lingkungannya, memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki 

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

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

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

Namun kenyataan dalam pembelajaran IPS, pelaksanaannya belum 

mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran IPS yang ada saat ini lebih 

menekankan aspek pengetahuan, berpusat pada guru, serta hanya membentuk 

budaya menghafal. Keterampilan guru dalam mengajar belum sepenuhnya 

dilaksanakan, seperti guru kurang variatif dalam menggunakan model dan media 
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pembelajaran. Kondisi yang demikian mengakibatkan siswa tidak termotivasi dan 

belum mampu mengeksplorasi pengalaman belajarnya. Kuat lemahnya motivasi 

belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Oleh karena itu 

motivasi merupakan faktor penting yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan 

dalam pembelajaran agar pembelajaran berhasil. Pada umumnya alat untuk 

mendukung pembelajaran IPS masih sangat minim. Permasalahan ini 

mengakibatkan siswa kurang aktif, bahkan cenderung diam, dan mudah bosan 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Fenomena pelaksanaan pembelajaran tersebut, merupakan gambaran 

yang terjadi di SDN Ngaliyan 03. Berdasarkan refleksi awal dengan  guru mitra  

melalui data dokumen dan  observasi pada tanggal 14 Januari 2015, bahwa 

pelajaran IPS pada SK 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

dengan KD 2.3. Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah 

masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena guru kurang menggunakan 

metode dan model pembelajaran yang bervariasi, kurangnya pemanfaatan media, 

kurangnya keaktifan siswa dan belum terciptanya pembelajaran yang 

menyenangkan.  

Hal itu didukung data hasil belajar yang diperoleh siswa kelas III B SDN 

Ngaliyan 03 diketahui bahwa pada pelajaran IPS, masih ada siswa yang kurang 

memahami pembelajaran ditunjukkan dengan data, dari 30 siswa ada 13 siswa 

(44%) yang mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 66  sedangkan sisanya 17 siswa (56 %) nilainya diatas KKM. 
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Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru  mitra, untuk memecahkan 

masalah pembelajaran IPS pada SK 2. Memahami jenis pekerjaan dan 

penggunaan uang dengan KD 2.3. Memahami kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah dan sekolah, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan keterampilan guru, meningkatkan aktivitas siswa sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. Maka peneliti menggunakan model pembelajaran 

Talking Stick dengan media powerpoint. Model talking stick dan media 

powerpoint diterapkan dalam pembelajaran IPS karena model talking stick dan 

media powerpoint mengarahkan proses pembelajaran IPS menjadi proses 

pembelajaran yang menyenangkan, meningkatkan kreativitas guru dan siswa lebih 

terlibat dalam pembelajaran. Sehingga keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Model talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Menurut Huda (2014: 224) sebagaimana namanya, talking stick merupakan model 

pembelajaran dengan bantuan tongkat. Siswa yang memegang tongkat terlebih 

dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi 

pokoknya.  

Model talking stick diterapkan untuk memecahkan masalah dalam 

pembelajaran IPS pada SK 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

dengan KD 2.3. Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah, 

karena model talking stick mendorong aktivitas siswa untuk lebih aktif dan siap 

untuk mengikuti proses pembelajaran IPS. Dengan model ini juga, guru dituntut 
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untuk lebih kreatif sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan dan hasil 

belajar dapat meningkat. 

Langkah atau sintak dari model pembelajaran talking stick (Aqib,  

2013:26 ) yaitu sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat.  

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 

materi pada pegangannya atau paketnya. 

3. Setelah selesai membaca 

buku dan mempelajarinya guru mempersilakan siswa untuk menutup 

bukunya.  

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

memberikan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa 

mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan daru guru. 

5. Guru memberikan kesimpulan.  

6. Evaluasi.  

Adapun kelebihan dari penggunaan model pembelajaran talking stick 

yang dikemukakan oleh Kiranawati (2007 :1), kelebihannya meliputi (1) menguji 

kesiapan siswa, (2) melatih membaca dan memahami dengan cepat, dan (3) agar 

lebih giat belajar (belajar dahulu). Sedangkan untuk kekuranganya membuat siswa 

senam jantung. Namun demikian, ini teknik tersebut baik untuk memotivasi 

kejenuhan atau ketidaksemangatan siswa belajar terutama pada jam akhir 

pembelajaran.  

Pembelajaran IPS dengan menggunakan model talking stick lebih 

optimal jika ditunjang dengan penggunaan media pembelajaran. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan media powerpoint sebagai media pembelajaran IPS. 

Media powerpoint ini menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPS pada SK 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
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dengan KD 2.3. Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah. 

Media powerpoint yang digunakan dalam pembelajaran IPS menarik perhatian 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. Media yang ditampilkan membantu siswa 

memahami materi IPS yang dijelaskan guru dan ingatan siswa lebih mendalam, 

sehingga tujuan pembelajaran IPS tercapai dan hasil belajar siswa meningkat. 

Pembelajaran IPS dengan menggunakan model talking stick dan media 

powerpoint menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam 

pembelajaran, keterampilan guru juga diuji sehingga siswa terdorong untuk 

memperhatikan penjelasan guru karena siswa harus siap memberikan jawaban 

apabila mendapatkan pertanyaan dari guru tentang materi yang diajarkan.  

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muawanah (2014), dalam penelitiannya berjudul Penerapan Model Talking Stick 

Dengan Media Visual Dalam Pembelajaran IPS Materi Perkembangan 

Teknologi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kendalserut 02. Hasil penelitian 

menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 16 dengan kriteria 

cukup, siklus II memperoleh skor 22 dengan kriteria baik dan siklus III 

memperoleh skor 27 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor 11,7 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 15,1 

dengan kriteria baik dan siklus III memperoleh skor 16,8 dengan kriteria baik. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siklus I sebesar 63,8% dengan rata-rata kelas 

64, siklus II 74% dengan rata-rata kelas 70,2 dan 86,48% pada siklus III dengan 

rata-rata kelas 73,8. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andreyani (2014) dalam 

penelitiannya berjudul Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik Menggunakan 

Model Talking Stick IPS Kelas VI SD. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 32 

Keraci Tayan Hilir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pada siklus I 

persentase aktivitas fisik peserta didik 74,78% meningkat menjadi 91,30% pada 

siklus II. Pada siklus I persentase aktivitas mental peserta didik 66,67% 

meningkat menjadi 85,51% pada siklus II. Pada siklus I persentase aktivitas 

emosional peserta didik 69,56% meningkat menjadi 89,85% pada siklus II. Pada 

siklus I nilai rata-rata kemampuan pendidik melaksanakan pembelajaran sebesar 

2,57 dengan kategori cukup dan pada siklus II nilai rata-rata mengalami 

peningkatan menjadi 3,55 dengan kategori baik sekali. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2013) dalam penelitiannya 

berjudul Penggunaan Powerpoint untuk Meningkatkan Aktivitas dan Belajar pada 

Pembelajaran IPS. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sukaraja Tiga 

Lampung Timur . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai hasil belajar 

siswa yang mengalami peningkatan disetiap siklusnya. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa juga mengalami peningkatan disetiap siklusnya. Siklus I nilai rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 66,58. Kemudian pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan menjadi 71,67. Siklus III nilai rata-rata hasil belajar 

siswa kembali mengalami peningkatan menjadi 78,58. Pelaksanaan siklus I 

persentase ketuntasan siswa sebesar 45,83%, kemudian pada siklus II persentase 

ketuntasan siswa meningkat menjadi 62,5%, dan pada siklus III persentase 
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ketuntasan siswa meningkat kembali menjadi 87,5% dari jumlah siswa 

keseluruhan yaitu 24 orang siswa. 

Berdasarkan ulasan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model 

Talking Stick dengan Media Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota semarang. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah model pembelajaran talking stick dengan media powerpoint 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah model pembelajaran talking stick dengan media powerpoint  

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang? 

3. Bagaimanakah model pembelajaran talking stick dengan media powerpoint 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas III B SDN Ngaliyan Kota 03 Semarang? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, peneliti melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran talking stick 

sebagai berikut : 

Langkah-langkah model Talking Stick (Huda 2014:225) : 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya  20 cm. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 

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

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

guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. 

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

setelah itu guru memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

6. Guru memberi kesimpulan. 

7. Guru melakukan evaluasi/penilaian. 

8. Guru menutup pembelajaran. 

 

Pembelajaran IPS dengan menggunakan model talking stick lebih 

optimal jika ditunjang dengan penggunaan media pembelajaran. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan media visual yaitu powerpoint sebagai media 

pembelajaran IPS. Hamdani (2011: 248) mengemukakan bahwa media visual 

adalah media yang dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan. Media 

ini sering digunakan oleh para guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Media visual yang digunakan dalam penelitian ini adalah media yang 

diproyeksikan yaitu powerpoint. Hamdani (2011: 248) media yang diproyeksikan 

adalah media yang menggunakan alat proyeksi (proyektor) sehingga gambar atau 
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tulisan tampak pada layar (screen). Berikut langkah-langkah model pembelajaran 

talking stick dengan media powerpoint merujuk pendapat ahli (Aqib dan Huda): 

1. Guru melakukan prapembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi pokok dengan menggunakan media. 

4. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok dan siswa 

mengerjakan tugas kelompok. 

5. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6. Guru menyiapkan tongkat dan bersama siswa memulai kegiatan menggunakan 

model talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat. 

8. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan. 

9. Guru dan siswa memberi kesimpulan dan evaluasi. 

10. Guru menutup pelajaran. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. 

Tujuan umum tersebut secara khusus dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS  

dengan menerapkan model pembelajaran talking stick dan media powerpoint 

pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. 
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2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  dengan 

menerapkan model pembelajaran talking stick dan media powerpoint pada 

siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS  

dengan menerapkan model pembelajaran talking stick dan media powerpoint 

pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran talking stick dengan media powerpoint. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Guru 

Dengan menerapkan model pembelajaran talking stick dan media 

powerpoint memberi manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPS. Selain itu, meningkatkan 

kinerja guru dalam menggunakan model yang lebih bervariasi, serta mengasah 

keterampilan diri dan pengetahuan.  
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2. Siswa 

Dengan menerapkan pembelajaran talking stick dan media powerpoint, 

siswa lebih termotivasi untuk belajar dan menumbuhkan minat siswa dalam 

pembelajaran IPS. Selain itu, siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

3. Sekolah  

Dengan menerapkan model pembelajaran talking stick dan media 

powerpoint diperoleh panduan inovatif yang selanjutnya diharapkan 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dan hasil penelitian ini akan 

memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan kualitas 

pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Joyce (dalam Trianto, 2011: 5) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. Adapun 

menurut Soekamto (dalam Trianto, 2012: 74) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sitematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar. 

Menurut Huda (2014: 73) , model-model pengajaran dirancang untuk 

tujuan-tujuan tertentu, pengajaran konsep-konsep informasi, cara berpikir dan 

studi nilai-nilai sosial. Namun pada intinya, model pembelajaran ditekankan untuk 

membantu siswa belajar, mengonstruksi pengetahuan, cara belajar siswa dan cara  

guru menyampaikan informasi. 

Dari beberapa penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah perencanaan yang digunakan guru sebagai pedoman dan arah  
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dalam mengajar untuk membantu siswa dalam belajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Talking Stick  

Huda (2014: 224), Talking Stick (Tongkat Berbicara) adalah model yang 

pada mulanya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua 

orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan 

antar suku).  

Sebagaimana namanya, talking stick merupakan model pembelajaran 

kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok yang memegang tongkat terlebih 

dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi 

pokoknya. Kegiatan ini diulang terus-menerus sampai semua kelompok mendapat 

giliran untuk menjawab pertanyaan guru. 

Talking Stick merupakan salah satu model yang pembelajaran 

cooperative. Model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa 

yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 

mempelajari materi pokoknya. Selain melatih berbicara, pembelajaran ini akan 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif 

(Ramadhan, 2010: 1 ). Menurut Suprijono (2011: 109), pembelajaran dengan 

model talking stick mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan 

pendapat. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat simpulkan bahwa model 

pembelajaran talking stick adalah model pembelajaran kooperatif yang 
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dilaksanakan dengan bantuan tongkat dan dapat menciptakan suasana 

menyenangkan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa akan lebih 

aktif karena memiliki hak untuk mengungkapan pendapat atau menjawab 

pertanyaan dari guru.  

Adapun kelebihan dari penggunaan model pembelajaran talking stick 

yang dikemukakan oleh Kiranawati (2007: 1), mengemukakan bahwa 

kelebihannya meliputi (1) menguji kesiapan siswa, (2) melatih membaca dan 

memahami dengan cepat, dan (3) agar lebih giat belajar (belajar dahulu). 

2.1.1.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Talking Stick  

Langkah atau sintaks dari model pembelajaran talking stick dalam Aqib 

(2013:26 ) yaitu sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat.  

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 

materi pada pegangannya atau paketnya. 

3. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya guru mempersilakan 

siswa untuk menutup bukunya.  

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

memberikan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa 

mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan daru guru. 

5. Guru memberikan kesimpulan.  

6. Evaluasi.  

 

Selain itu, Huda  (2013:225) menyebutkan langkah-langkah model 

pembelajaran talking stick adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya  20 cm. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 

3. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 
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4. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran, dan mempelajari isinya, 

guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. 

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

setelah itu guru memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

6. Guru memberi kesimpulan. 

7. Guru melakukan evaluasi/penilaian. 

8. Guru menutup pembelajaran. 

Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah 

model pembelajaran talking stick dengan media powerpoint merujuk pendapat ahli 

(Aqib dan Huda): 

a. Guru melakukan prapembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru menjelaskan materi pokok dengan menggunakan media. 

d. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok dan siswa 

mengerjakan tugas kelompok. 

e. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

f. Guru menyiapkan tongkat dan bersama siswa memulai kegiatan menggunakan 

model talking stick. 

g. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat. 

h. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan. 

i. Guru dan siswa memberi kesimpulan dan evaluasi. 

j. Guru menutup pelajaran. 

 

2.1.1.3 Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran Talking Stick 

1. Teori Belajar Kognitivisme 
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Teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif  

yang didasarkan pada kegiatan kognitif dalam belajar.  Teori ini dikemukakan 

oleh Piaget (Lapono, 2008 : 1.18), yang memandang individu sebagai struktur 

kognitif, peta mental, skema atau jaringan konsep guna memahami dan 

menanggapi pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan. Struktur ingatan/ 

cognition dalam aktivitas belajar diartikan sebagai aktivitas mengetahui, 

memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. 

Teori ini mendasari model talking stick karena dengan penggunaan 

model talking stick, ini terjadi proses belajar karena adanya interaksi dengan 

lingkungan dimana siswa berinteraksi dengan guru dan siswa dalam rangka 

mendapatkan informasi dan bertukar pikiran, kemudian siswa diharuskan 

memberikan pendapat atau memberikan solusi pemecahan masalah yang 

diberikan oleh guru. 

2. Teori Belajar Behaviorisme 

Skinner dalam (Rifa’i,2011: 106) menyatakan bahwa belajar merupakan  

suatu proses perubahan perilaku. Perilaku dalam hal ini yaitu perilaku yang tidak 

tampak atau perilaku tidak tampak. Hasil belajar (perubahan perilaku) tidak 

disebabkan oleh kemampuan internal manusia, tetapi karena faktor stimulus yang 

menimbulkan respons. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian rupa sehingga direspon oleh 

siswa. 
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Teori ini mendasari model talking stick karena dalam pembelajaran yang 

menggunakan model talking stick siswa akan diberikan rangsangan oleh guru 

berupa materi, bacaan dan pertanyaan-pertanyaan agar respon siswa terhadap 

pembelajaran akan semakin meningkat, karena siswa dituntut untuk memberikan 

jawaban ataupun pendapat tentang apa yang diberikan oleh guru. 

3. Teori Belajar Humanisme 

Teori belajar humanisme didasarkan pada pemikiran Carl R. Rogers 

(dalam Lapono, 2008: 1.35) yang menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan seseorang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi diri yang 

disebut dorongan untuk menjadi dirinya sendiri, sehingga dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa 

untuk mengaktualisasi diri.  

Ketiga teori belajar mendasari model talking stick karena pada 

pembelajaran dengan talking stick guru akan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberi tanggapan atau respon sesuai pemahamannya sendiri 

berdasarkan materi yang diajarkan. Dan siswa akan menjadi lebih aktif pada saat 

pembelajaran. 

2.1.2 Media Pembelajaran  

2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau 

pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi (Siddiq, 2008: 1.35). Bovee 

(dalam Rusman, 2011: 60 ) media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 
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menyampaikan pesan. Dalam kegiatan pembelajaran, diperlukan media yang 

disebut media pembelajaran. Gerlach dan Ely (dalam Asyhar, 2012: 7), media 

pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu manusia, materi atau 

kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Munadi (2013: 7) media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif 

di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisiem dan efektif. 

Menurut Siddiq (2008: 1.36), media pembelajaran adalah segala bentuk perantara 

atau pengantar penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. 

Miarso (dalam Rusman, 2011: 170), media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja, bertujuan dan tekendali.  

Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dalam pembelajaran.dalam hal ini media pembelajaran 

dapar berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Degeng (dalam Trianto, 2011: 

199) pendidik dapat dikatakan pula sebagai media dalam pembelajaran, yaitu guru 

menjadi kajian strategi penyampaian pembelajaran. Jadi, media pembelajaran 

bukan hanya berupa benda mati, tetapi juga benda hidup. 

Berdasarkan defenisi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 
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penyalur pesan dari suatu sumber terencana kepada peserta didik, sehingg tercipta 

proses pembelajaran yang efektif. 

2.1.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak fungsi. Media pembelajaran tidak 

hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi berfungsi juga sebagai suatu strategi 

dalam pembelajaran (Ashyar, 2012: 29). Fungsi media pembelajaran (Munadi, 

2013: 37) sebagai berikut: 

1. Fungsi Media sebagai Sumber Belajar 

Dalam proses pembelajaran, media pembelajaran berfungsi sebagai 

sumber belajar bagi siswa. Edgar Dale (dalam Asyhar, 2012: 30) memandang 

sumber belajar sebagai pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas. 

Pengalaman belajar bisa dalam berbagai bentuk yang menimbulkan pengalaman 

belajar. Melalui media pembelajaran siswa memperoleh pesan dan informasi 

sehingga membentuk pengetahuan baru.Media dapat menggantikan fungsi guru 

sebagai sumber informasi bagi peserta didik. 

2. Fungsi semantik 

Media pembelajaran dapat membantu perbendaharaan kata dan istilah, 

misalnya istilah, atau simbol.Dalam hal ini, dengan media pembelajaran siswa 

lebih mudah dalam memaknai simbol atau istilah pada saat pembelajaran. 

3. Fungsi manipulatif 

Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan suatu 

benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai situasi dan kondisi sasarannya. 
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Manipulasi digunakan untuk menggambarkan suatu benda yang terlalu besar, 

terlalu kecil,terlalu berbahaya, atau terlalu jauh. Karena itu, media pembelajaran 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu siswa, selama proses 

pembelajaran. 

4. Fungsi fiksatif 

Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu 

media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu projek atau 

kejadian yang sudah lama terjadi (Asyhar, 2012: 32). Fungsi fiksatif dalam hal ini 

adalah merekam media pada suatu peristiwa atau objek dan menyimpan dalam 

waktu yang tak terbatas sehingga sewaktu-waktu dapat diputar kembali. 

5. Fungsi distributif 

Fungsi distributif berarti dalam sekali penggunaan satu materi, objek atau 

kejadian, dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar dalam jangkauan 

yang sangat luas sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun 

biaya.Dalam hal ini, media pembelajaran dapat digunakan untuk siapa saja dan di 

mana saja. 

6. Fungsi psikologis 

Media pembelajaran berfungsi secara psikologis yaitu sebagai fungsi 

atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, fungsi imaginatif, dan fungsi motivasi. 

Fungsi psikologis ini, ditujukan agar hasil belajar siswa lebih optimal. 

7. Fungsi sosio kultural 
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Siswa dengan jumlah yang besar dan dengan adat, kebiasaan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda-beda sangat memungkinkan memiliki pengalaman 

yang tidak sama. Maka dengan media dapat memberikan rangsangan, memberikan 

pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan, dan saling menghargai 

perbedaan yang ada. 

2.1.2.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk 

memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki media tersebut dan berusaha 

menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelaja-

ran. Manfaat media pembelajaran menurut Midun (dalam Asyhar, 2012: 41) 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakarawala 

sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas seperti buku, foto-foto dan 

nara sumber. Dengan demikian, siswa dapat belajar dari berbagai sumber sesuai 

dengan kebutuhan dan karektaristik masing-masing. 

2. Dengan menggunakan berbagai jenis media, siswa akan akan memperoleh 

pengalaman beragam selama proses pembelajaran. Dengan pengalaman yang 

beragam ini, siswa menjadi individu yang bertanggungjawab di dalam 

masyarakat. 

3. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret dan 

langsung kepada siswa, seperti karyawisata. Dengan kegiatan ini, siswa dapat 

melihat secara langsung, keterkaitan antara teori dan praktek yang ia terima. 
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4. Media pembelajaran menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi atau 

dilihat oleh peserta didik. Dengan media, keterbatasan-keterbatasan dapat diatasi. 

5. Media-media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat dan 

terbaru. 

6. Media pembelajaran dapat menambah kemenarikan tampilan materi sehinggan 

meningkatkan motivasi dan minat serta mengambil perhatian siswa untuk fokus 

mengikuti materi yang disajikan.  

7. Media pembelajaran dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis, 

menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih lanjut, 

sehingga melahirkan kreativitas dan karya-karya inovatif. 

8. Penggunaan media dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, karena 

dengan menggunakan media dapat menjangkau siswa di tempat yang berbeda-

beda dan di dalam ruang lingkup yang tak terbatas pada suatu waktu tertentu. 

9. Media pembelajaran dapat memecahkan masalah pendidikan. 

Menurut Aqib (2014: 51) manfaat media pembelajaran, diantaranya 

adalah sebagai berikut: (1) menyeragamkan penyampaian materi, (2) 

pembelajaran lebih jelas dan menarik, (3) proses pembelajaran lebih interaksi, (4) 

efisiensi waktu dan tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar, (6) belajar 

dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, (7) menumbuhkan sikap positif 

belajar terhadap proses dan meteri belajar, (8) meningkatkan peran guru kea rah 

yang lebih positif dan produktif. 
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Berdasarkan penjelasan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran, 

maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat membantu guru 

maupun siswa dalam proses pembelajaran. Dan dengan menggunakan media, 

efektivitas belajar akan meningkat. 

2.1.2.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Pada dasarnya media dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu media 

visual, media audio, media audio-visual, dan multimedia. Jenis media pembelajarn 

tersebut menurut Asyhar (2012: 45) adalah sebagai berikut: 

1. Media visual, yaitu media yang digunakan hanya mengandalkan indera 

penglihatan dari peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami peserta didik 

sangat bergantung pada penglihatannya.Contoh media visual adalah buku, modul, 

jurnal, peta, gambar, dan poster. 

2. Media audio, adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Contoh media audio adalah 

tape recorder, radio, CD player. 

3. Media audio-visual, adalah media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam 

suatu proses atau kegiatan. Contoh media audio-visual adalah film, video, 

program TV. 

4. Multimedia, adalah media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara terintegrasi dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran multimedia 

melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, melalui media teks, visual diam, 
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visual gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi dan 

informasi. 

Dalam hal penggunaan media dalam pembelajaran , Edgar Dale (dalam 

Aqib, 2014: 49) mengklasifikasi 11 tingkat pengalaman belajar dari yang paling 

konkret sampai yang paling abstrak yang disebut kerucut pengalaman Edgar Dale 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Aqib, 2014: 49) 

Dari gambar kerucut pengalaman Edgar Dale 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. Akan tetapi sebaliknya jika 

penggunaan media pembelajaran semakin abstrak maka pesan (informasi) akan 

sulit untuk diterima siswa dengan kata lain siswa menghadapi kesulitan dalam 
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memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, media 

pembelajaran diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran. 

2.1.2.5 Media Powerpoint  

Siddiq (2008: 6.12) powerpoint merupakan program aplikasi yang 

berfungsi untuk membuat bahan presentasi. Powerpoint mudah digunakan dan 

menyediakan fasilitas untuk membuat presentasi menjadi menarik. Dalam hal ini, 

powerpoint dapat digunakan untuk mengembangkan bahan pembelajaran sebagai 

alternatif sumber belajar yang dimanfaatkan oleh siswa.  

Adapun manfaat yang dimiliki oleh powerpoint diantaranya : 

1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi. 

2. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

3. Dapat disimpan dalam bentuk CD / Disket / Flashdisk, sehingga praktis untuk 

di bawa ke mana-mana. 

Berdasarkan paparan defenisi dan manfaat powerpoint, maka dapat 

dipahami bahwa media powerpoint sangat membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Dengan media ini, siswa akan lebih tertarik untuk belajar 

dan mengikuti pembelajaran. Peneliti menggunakan media powerpoint dalam 

penelitian ini untuk menarik minat siswa dan menyampaikan materi kepada siswa 

agar lebih mudah dipahami siswa. 
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2.1.3 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.3.1 Belajar 

2.1.3.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, Slameto (2010: 2) belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Menurut Surya (dalam Rusman, 2011: 7) belajar dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sardiman (2014: 20) belajar adalah usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya. Siddiq (2008: 3) belajar adalah suatu aktivitas yang 

disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan 

belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu 

melakukan sesuatu itu atau anak yang tadinya terampil menjadi terampi. Menurut 

Witherington (dalam Hamdani, 2010: 21) belajar adalah perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk 

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. 

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

oleh individu sebagai akibat dari proses latihan dan pengalaman interaksi dengan 

lingkungan. 
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2.1.3.1.2 Unsur-unsur Belajar 

Siddiq (2008: 4) mengemukakan ada 3 unsur belajar, yaitu: 

1. Proses 

Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaanya aktif. Aktivitas 

pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi 

dirasakan sendiri. Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. 

Guru melihat dari kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan 

perasaan siswa, contohnya: siswa bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan 

guru, diskusi, memecahkan soal matematika, melaporkan hasil kerja, membuat 

rangkuman, dan sebagainya. Itu semua adalah gejala yang nampak dari aktivitas 

mental dan emosional siswa. Belajar hendaknya melakukan aktivitas mental pada 

kadar yang tinggi.  

2. Perubahan perilaku 

Hasil belajar akan nampak pada perubahan perilaku individu yang 

belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai 

akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilanya bertambah, dan 

penguasaan nilai-nilai dan sikapnya bertambah pula. Perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar diklasifikasikan menjadi tiga domain yaitu: kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif meliputi perilaku daya cipta, yaitu berkaitan 

dengan kemampuan intelektual manusia, antara lain: kemampuan mengingat 

(knowledge), memahami (comprehension), menerapkan (application), 

menganalisis (analysis), mensintesis (synthesis), dan mengevaluasi (evaluation). 
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Domain afektif berkaitan dengan perilaku daya rasa atau emosional manusia, yaitu 

kemampuan menguasai nilai-nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. 

Domain psikomotorik berkaitan dengan perilaku dalam bentuk keterampilan-

keterampilan motorik (gerakan fisik). Pada Pembelajaran perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar yang ingin dicapai ini dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan 

pembelajaran atau rumusan kompetensi yang ingin dicapai dengan segala 

indikatornya.  

3. Pengalaman  

Belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan 

di sekitar individu baik dalam bentuk alam sekitar (natural) maupun dalam bentuk 

hasil ciptaan manusia (cultural). Adapun lingkungan sosial siswa diantaranya 

guru, orang tua, pustakawan, pemuka masyarakat, kepala sekolah, dsb. 

Lingkungan pembelajaran yang baik ialah lingkungan yang merangsang dan 

menantang siswa untuk belajar. Belajar dapat dilakukan melalui pengalaman 

langsung maupun pengalaman tidak langsung. Siswa yang melakukan eksperimen 

adalah contoh belajar dengan pengalaman langsung. Sedang siswa belajar dengan 

mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku adalah contoh belajar melalui 

pengalaman tidak langsung. 

2.1.3.1.3 Prinsip-prinsip Belajar 

Agar kegiatan belajar mencapai hasil yang maksimal, ada hal penting 

yang harus   diperhatikan dan diupayakan. Hal penting ini merupakan pedoman 
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atau ketentuan yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

disebut prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar inilah yang dapat menentukan 

proses dan hasil belajar (Siddiq, 2008: 7).   

1. Prinsip Motivasi  

Motivasi merupakan motor penggerak untuk melaksakan kegiatan 

belajar. Motivasi berkaitan erat dengan tujuan belajar, artinya apabila siswa 

menyadari bahwa tujuan belajar yang akan dicapai merupakan sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirinya, dan belajar merupakan kebutuhan pokok yang harus 

dilakukan , sehingga siswa akan terdorong untuk melaksanakan dengan sungguh-

sungguh dalam belajar. 

2. Prinsip Perhatian   

Perhatian erat kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. 

Karena motivasi akan menentukan perhatian individu yang belajar dengan 

berusaha memfokuskan/memusatkan perhatian pada objek yang dipelajari. Makin 

terpusat perhatian pada objek yang dipelajari, maka akan semakin  baik proses dan 

hasil belajarnya. Dalam pembelajaran banyak cara untuk menarik perhatian siswa 

yang belajar, oleh sebab itu guru harus terampil menampilkan teknik-teknik 

pembelajaran yang menarik perhatian.  

3. Prinsip Aktivitas  

Belajar adalah suatu aktivitas, tetapi tidak semua aktivitas adalah belajar. 

Untuk meningkatkan aktivitas dalam belajar guru harus merancang aktivitas 

belajar siswa secara mantap. 
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4. Prinsip Umpan balik 

Setiap akhir pembelajaran siswa selalu ingin mengetahui hasil belajarnya, 

karena dengan mengetahui hasil belajar tersebut siswa dapat menentukan sikap 

dan aktivitas belajar selanjutnya, apakah harus mengulang belajar atau dapat 

melanjutkan belajar materi berikutnya. 

5. Prinsip Perbedaan Individual  

Belajar merupakan pekerjaan individu yang tidak dapat diwakilkan 

kepada  orang lain. Tanpa aktivitas belajar yang dilakukan sendiri, maka sesorang 

tidak akan memperoleh kemampuan yang diharapkan. Jadi belajar sebagai proses 

mental dan emosional merupakan aktivitas individual. Meskipun guru mengajar 

siswa secara klasikal, akan tetapi hakekatnya guru mengajar keragaman individual 

dalam satu kelas 

2.1.3.2 Pembelajaran 

2.1.3.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Siddiq (2008: 9) mengemukakan bahwa istilah pembelajaran merupakan 

perkembangan dari istilah pengajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang 

belajar. Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang 

dibebankankepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang 

dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen 
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pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan 

menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan, dari sanalah 

lingkup terkecil secara formal yang menentukan dunia pendidikan berjalan baik 

atau tidak. Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang 

kondusif agar terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta 

didik, dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

hal tersebut sejalan dengan pandangan Hamalik (dalam Rusman 2011:16) 

mengatakan bahwa : “pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.” Kemudian menurut 

Aqib (2014: 66) pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru 

untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu 

interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan siswa. Interaksi komunikasi 

itu dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun secara 

tidak langsung dengan menggunakan media, yang disesuaikan dengan model yang 

telah ditentukan. 
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2.1.3.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Menurut Edi Suardi (dalam Djamarah, 2010:39) sebagai suatu proses 

pengaturan kegiatan belajar mengajar memiliki beberapa ciri, yaitu: 

1. Memiliki Tujuan 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Secara umum kegiatan belajar mengajar harus mempunyai tujuan yakni 

untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu, sadar akan 

tujuan yang ingin dicapai dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat 

perhatian. 

2. Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) 

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya suatu prosedur yang 

direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Agar dapat 

mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada 

prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. 

3. Ditandai dengan aktivitas anak didik 

Aktivitas anak didik dalam hal ini baik secara fisik maupun secara 

mental, aktif. Jadi, tidak ada gunanya melakukan kegiatan belajar mengajar, kalau 

anak didik hanya pasif. Karena anak didiklah yang belajar, maka merekalah yang 

harus melakukannya. 

4. Guru berperan sebagai pembimbing 

Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha 

menghidupkan dan memberikan motifasi, agar terjadi proses interaksi yang 
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kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar 

mengajar, sehingga guru adalah merupakan tokoh yang dilihat dan ditiru tingkah 

lakunya oleh anak didik. 

5. Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin 

Disiplin dan kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola 

tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati 

oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. 

6. Ada batas waktu 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistim berkelas 

(kelompok anak didik), batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa 

ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu kapan tujuan itu sudah 

harus tercapai. 

7. Evaluasi 

Dan seluruh kegiatan di atas, masalah evaluasi merupakan bagian penting 

yang tidak bisa diabaikan, setelah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

pengajaran yang telah ditentukan. 

2.1.3.2.3 Komponen Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil integrasi dari beberapa 

komponen yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud agar ketercapaian 

tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Ciri utama dari kegiatan pembelajaran 

adalah adanya interaksi. Interaksi yang terjadi antara siswa dengan lingkungan 
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belajarnya, baik itu dengan guru, teman-temannya, alat, media pembelajaran, 

dan/atau sumber-sumber belajar yang lain. Sedangkan ciri-ciri lainnya dari 

pembelajaran ini berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran itu sendiri. 

Rusman (2011: 42) Komponen-komponen pembelajaran itu sebagai berikut: 

1. Tujuan, tujuan pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  Dengan kata lain, pendidikan 

merupakan peran sentral dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. 

2. Sumber belajar, diartikan segala bentuk atau segala sesuatu yang ada di luar 

diri seseorang yang bisa digunakan untuk membuat atau memudahkan 

terjadinya proses belajar pada diri sendiri atau peserta didik, apapun bentuknya, 

apapun bendanya, asal bisa digunakan untuk memudahkan terjadinya proses 

belajar, maka benda itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar. 

3. Strategi pembelajaran, adalah tipe pendekatan yang spesifik untuk 

menyampaikan informasi, dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan 

khusus. Strategi pembelajaran pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-

prinsip psikologi dan prisnsip-prinsip pendidikan bagi perkembangan siswa. 

4. Media pembelajaran, merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses 

interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai 

alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode mengajar yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar. 
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5. Evaluasi pembelajaran, merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara 

keseluruhan. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara 

spontan dan incidental melainkan merupakan kagiatan untuk menilai sesuatu 

secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. 

Komponen pembelajaran adalah penentu dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing 

dalam setiap perannya dalam proses pembelajaran. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Rifa’i (2011: 97), faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap 

proses dan hasil belajar adalah faktor internal dan ekternal peserta didik. Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan 

faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

1. Faktor – faktor Intern 

Faktor intern dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor jasmaniah 

1) Faktor kesehatan, Slameto (2010: 54) sehat berarti dalam keadaan baik 

segenap badan beserta bagian-bagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan 

adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh 

terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu, jika 

kesehatan seseorang terganggu. Agar seseoarang dapat belajar dengan 

baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin.  
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2) Cacat tubuh, Slameto (2010: 55) cacat tubuh adalah sesuatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/ badan. 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

belajarnya terganggu. 

b. Faktor psikologis 

1) Inteligensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi (Hamdani, 2011: 139). 

Kecerdasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan sangat 

menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Slameto (2010: 56) mengatakan 

bahwaintelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan 

efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Seorang yang memiliki 

intelegensi tinggi mempunyai peluang besar untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik (Munadi, 2013: 27).  Jadi tingkat intelegensi seseorang sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa.  

2) Minat  

Minat menurut para psikologi adalah suatu kecenderungan untuk selalu 

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus. Minat memiliki 

pengaruh besar terhadap suatu pelajaran, siswa akan belajar dengan senang tanpa 

merasa beban. Selanjutnya menurut Slameto (2010: 57) minat adalah 
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kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Adapun Sadirman (dalam Hamdani, 2011:141) 

mengemukakan bahwa minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat diri-ciri atau arti sementara situasi, yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh terhadp hasil belajar 

siswa. Pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan 

karena minat menambah kegiatan belajar. Apabila seseorang mempunyai minat 

yang tinggi terhadap sesuatu, maka ia akan terus berusaha untuk melakukannya 

sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai. 

3) Bakat  

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang ( Hamdani, 2011:141). Bakat 

merupakan potensi atau kemampuan jikalau diberikan kesempatan untuk 

dikembangkan melalui belajar akan menjadi kecakapan yang nyata.  

Dari pengertian bakat tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya 

keahlian tertentu pada seseorang sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya. 

Bakat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi 

tertentu. 
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4) Perhatian  

Perhatian menurut Gazali (dalam Slameto 2010:56) adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, dan semata-mata tertuju pada objek ( benda atau hal) atau 

sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari. Jika bahan pelajaran 

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi 

suka belajar. Agar siswa dapat belajar ddengan baik, usahakan bahan pelajaran 

selalu menarik perhatian dengan cara  mengusahakan pelajaran sesuai dengan 

hobi atau bakatnya.  

5) Motif 

Motif erat sekali dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses 

belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar 

dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memutuskan 

perhatian, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau 

menunjang belajar. Motif-motif tersebut dapat ditanamkan dalam diri siswa 

dengan cara memberikan latihan-latihan atau kebiasaan yang kadang-kadang juga 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 

baru (Slameto,2010:59). Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap 
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(matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari 

kematangan dan belajar. 

7) Kesiapan 

Menurut James Drever (dalam Slameto, 2010 : 59), kesiapan atau 

readinnes adalah preparedness to respon or react. Kesiapan adalah kesediaan 

untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses 

belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan maka hasil 

belajarnya akan lebih baik. 

c. Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit dipisahkan tetapi terbagi 

menjadi dua yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dari timbul 

kencenderungan untuk membaringkan badan. Terjadi karena substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh sehingga darah /kurang lancar pada bagian-bagian 

tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

2. Faktor-faktor ekstern 

a. Faktor keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

1) Cara orang tua mendidik 

Faktor lingkungan keluarga ini merupakan salah satu faktor yang 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan siswa. Hal ini 
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diungkapkan oleh Wirowidjoyo (dalam Slameto, 2010: 61) dengan pernyataanya 

bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap cara 

belajarnya. Orang tua yang kurang/ tidak memperhatikan pendidikan anaknya 

dapat menyebabkan anak tidak/ kurang berhasil dalam belajarnya. Oleh karena 

itu, cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruh terhadap belajar anaknya. 

2) Relasi antaranggota keluarga 

Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua 

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan anggota keluarga yang lain pun 

turut mempengaruhi belajar anak. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan 

anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah yang dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian yang  

terjadi di dalam keluarga dimana anak berada  dan belajar (Slameto, 2010: 63). 

Suasana rumah yang tenang dan hubungan yang harmonis antar sesame anggota 

keluarga akan membuat anak merasa betah untuk belajar di rumah. Dan sudah 

pasti hal ini akan memberikan pengaruh yang baik untuk prestasi belajar anak, 

akan tetapi sebaliknya apabila suasana rumah terlalu ramai, sering terjadi 

ketegangan dan pertengkaran tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik 

karena konsentrasinya terganggu dan akibatnya prestasi belajar menurun. 
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4) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan kegiatan 

belajar anak. Keadaan ekonomi orang tua siswa yang serba kekurangan dan pas-

pasan akan menghambat kemajuan seorang anak dalam belajar, karena banyak 

kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Keadaan semacam ini akan senantiasa 

membuat anak mejadi kurang semangat dalam belajar, sehingga berpengaruh 

terhadap prestasi belajarnya. 

5) Pengertian orang tua 

Anak perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar, 

jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. 

6) Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi 

sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan  

yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar. 

b. Faktor Sekolah 

Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi 

pengaruh pada prestasi belajar siswa. Menurut Slameto (2010:64) faktor sekolah 

yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut. 

1) Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam 

belajar mengajar. Mengajar sendiri adalah menyiapkan bahan pelajaran kepadan 

orang lain agar orang lain itu menerima, menguasai, dan mengembangkannya. 
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Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang 

kurang baik pula, misalnya kurang menguasai bahan pelajaran. Guru yang 

mengajar hanya dengan menggunakan metode ceramah maka siswa akan menjadi 

bosan, mengantuk, pasif, dna hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani 

mencoba metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan 

kegiatan balajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar 

siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang 

tepat, efisien, dan efektif.  

2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa (Slameto, 2010:65). Kegiatan  yang diberikan sebagian besar adalah 

menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. Kurikulum yang tidak baik berpengaruh 

terhadap hasil belajar, misalnya kurikulum yang terlalu padat, diatas kemampuan 

siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian siswa. Kurikulum yang 

baik adalah kurikulum yang mempunyai perencanaan yang baik dan 

mementingkan kebutuhan siswa.  

3) Relasi guru dengan siswa 

Cara belajar siswa juga dipengarhi oleh relasi antara guru dan siswa. Jika 

relasi guru dan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga menyukai 

mata pelajarannya, sehingga siswa berusaha mempelajari materi yang diberikan 

dengan sebaik-baiknya. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa 
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menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar dan juga siswa merasa jauh 

dari guru, maka siswa segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar. 

4) Relasi siswa dengan siswa 

Siswa yang mempunyai tingkah laku kurang menyenangkan teman lain, 

mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan batin, akan 

diasingkan dari kelompok. Akibatnya akan mengganggu belajarnya, dan juga akan 

malas masuk sekolah dengan alasan yang tidak-tidak karena di sekolah 

mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya. Jika hal 

ini terjadi, segeralah siswa diberi pelayanan bimbingan dan penyuluhan agar siswa 

yang mengalami masalah-masalah dengan temannya dapat diterima kembali di  

dalam kelompok. Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa.  

5) Disiplin sekolah 

Disiplin sekolah mencakup disiplin guru dalam mengajar dengan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai  atau karyawan dalam pekerjaan 

administrasi dan kebersihan kelas, gedung sekolah, dan kedisiplinan kepala 

sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta siswa siswanya. Agar siswa belajar 

dengan maju, siswa harus disiplin di dalam belajar. Agar siswa disipin maka guru 

dan staf sekolah yang lain  harus disiplin juga. 

6) Alat pelajaran 

Alat pelajaran dipakai guru dalam mengajar juga dipakai siswa untuk 

menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan  
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memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Dengan 

banyak tuntutan belajar, maka memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya 

belajar siswa dalam jumlah yang besar pula, seperti buku-buku di perpustakaan, 

laboratorium, atau media-media lain. Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan 

lengkap sangat diperlukan guru agar dapat mengajar dengan baik, sehingga siswa 

dapat menerima pelajaran dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

7) Keadaan gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik, maka 

membuntuhkan  keadaan gedung yang baik pula. 

8) Metode belajar  

Agar hasil belajar tercapai dengan baik, maka diperlukan metode belajar 

yang baik pula. Metode belajar yang baik dapat dilakukan dengan belajar secara 

teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, memilin cara belajar yang 

tepat, dan cukup istirahat.  

9) Tugas rumah 

Waktu belajar yang tepat adalah di sekolah. Disamping itu ada waktu 

kegiatan belajar di rumah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Oleh 

karena itu, diharapkan kepada guru untuk tidak terlalu memberi pekerjaan rumah. 

c. Faktor Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. 
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Lingkungan masyarakat yang dapat menghambat kemajuan belajar anak (Slameto, 

2010: 70) yaitu : 

1) Kegiatan siswa di dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya.Perlunya kiranya membatasi kegiatan siswa dalam 

masyarakat agar jangan sampai mengganggu belajarnya.Jika mungkin, memilih 

kegiatan yang mendukung belajar.Kegiatan itu misalnya kursus bahasa inggris, 

PKK remaja, kelompok diskusi dan lain sebagainya. 

2) Mass media 

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, surat 

kabar, majalh, buku-buku, komik-komik dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar 

dalam masyarakat. Mass media yang baik akan memberi pengaruh yang baik 

terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek 

juga berpengaruh jelek terhadap siswa. 

3) Teman bergaul 

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam 

jiwa anak. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, 

begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek akan berpengaruh jelek terhadap 

diri siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar 

siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik. 
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4) Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Maka perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat member 

pengaruh yang positif terhadap anak/ siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-

baiknya. 

Dari beberapa uraian, maka dapat dipahami bahwa belajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

2.1.5 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran (Depdiknas, 2004: 7-10). Kualitas dapat dimaknai dengan istilah 

mutu atau keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini 

sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor 

di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya 

dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi 

persepsi atau sikap orangnya (Hamdani, 2011: 194). 

Efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat 

dari sisi persepsi. Efektivitas belajar meliputi beberapa aspek, yaitu peningkatan 

pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan 

adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi dan peningkatan interaksi 

kultural (Hamdani, 2011: 194).  
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Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara efektif guna pencapaian tujuan 

pembelajaran Pencapaian tujuan berupa peningkatan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan peserta didik. 

Depdiknas (2004: 7-10) menyatakan bahwa indikator kualitas 

pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut:  

a. Perilaku pembelajaran pendidik  

b.  Perilaku dan dampak belajar siswa  

c. Iklim pembelajaran  

d. Materi pembelajaran yang berkualitas  

e. Kualitas media pembelajaran  

f. Sistem pembelajaran  

Indikator kualitas pembelajaran dalam penelitian ini meliputi perilaku 

pembelajaran pendidik yang tercermin dalam keterampilan guru dalam mengajar, 

perilaku dan dampak belajar siswa yang nampak pada aktivitas siswa dan hasil 

belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran yang merupakan proses yang terjadi di sekolah. Indikator-indikator 

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.5.1 Keterampilan Guru 

Seorang guru harus memiliki keterampilan dasar dalam pembelajaran. 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills)  pada dasarnya merupakan bentuk-

bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang 
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guru sebagai modal awal untuk menaksanakan tugas–tugas pembelajaran secara 

terencana dan profesional (Rusman, 2012: 80).  

Aqib (2013: 83) yang dimaksudkan keterampilan dasar ialah standar 

yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Dikaitkan 

dengan pembelajaran berbasis kompetensi, keterampilan dasar ini sangat penting 

untuk dikuasai oleh guru. Sebab strategi dan model pembelajaran apapun yang 

digunakan efektivitasnya sangat ditentukan oleh keterampilan guru dalam 

pengelolaan proses pembelajaran. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar-mengajar secara 

efektif dan efisien. 

Rusman (2012: 80) keterampilan dasar mengajar guru dapat digambarkan 

melalui sembilan keterampilan mengajar yaitu:  

1. Keterampilan bertanya  

Sardiman (2014:214) pertanyaan dalam interaksi belajar mengajar sangat 

penting karena dapat mendorong siswa untuk giat berpikir dan belajar, 

membangkitkan pengertian baru. Menurut Aqib (2014: 84) keterampilan bertanya 

dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Keterampilan bertanya dasar, dengan komponen-komponennya sebagai 

berikut: 1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; 2) pemberian 

acuan; 3) pemusatan perhatian; 4) penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas, ke 

siswa tertentu atau meminta siswa lain menanggapi jawaban temannya; 5) 

pemindahan giliran; 6) pemberian waktu berpikir; 7) pemberian tuntunan dengan 
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cara mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain, menyederhanakan pertanyaan 

atau mengulangi penjelasan sebelumnya 

b. Keterampilan bertanya lanjut, terdiri dari: 1) mengubah tuntutan tingkat 

kognitif dalam memberikan pertanyaan, yaitu dari tingkatan yang paling rendah 

(mengingat) ke tingkat yang lebih tinggi seperti pertanyaan pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi; 2) pengaturan urutan pertanyaan dari 

yang sederhana ke yang kompleks; 3) penggunaan pertanyaan pelacak dengan 

berbagai teknik; 4) peningkatan terjadinya interaksi, dengan jawaban atas 

pertanyaan yang sama. 

2. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Keterampilan ini dapat meningkatkan perhatian siswa (Aqib, 2014: 85).  Respon 

yang diberikan guru bisa berupa penguatan positif misalnya tepuk tangan, pujian. 

Selain itu ada juga penguatan negatif misalnya pemberian hukuman bagi siswa 

yang tidak mengerjakan tugas. Di dalam pembelajaran yang baik itu lebih baik 

perbanyak penguatan positif dan beri sedikit penguatan negatif. Guru yang baik 

harus selalu memberikan penguatan baik dalam bentuk penguatan verbal 

(diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus, excellent, bagus, pintar, 

ya, betul, tepat sekali) maupun non verbal (diungkapkan dengan elusan 

pendekatan dan sebagainya). Menurut Rusman (2012: 84), ada empat cara dalam 

memberikan penguatan (reinforcement) yaitu: a. penguatan kepada pribadi 
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tertentu; b. penguatan kepada kelompok siswa; c. memberi penguatan dengan cara 

segera; d. variasi dalam penggunaan. 

3. Keterampilan mengadakan variasi 

Peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes 

yang berbeda-beda (Rusman, 2012: 85). Guru harus memiliki kemampuan 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran, guru harus menggunakan multisumber, multimetode, multistrategi, 

dan multimodel. Variasi dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga (Djamarah dan 

Zain, 2010: 167) yaitu: 

a. Variasi dalam gaya mengajar, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, 

mengadakan kontak pandang, variasai gerakan badan dan mimik serta 

mengubah posisi. 

b. Variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran yang meliputi variasi 

alat dan bahan yang dapat dilihat, variasi alat dan bahan yang dapat didengar, 

variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. 

c. Variasi dalam pola interaksi dan kegiatan yaitu pola interaksi dapat berbentuk 

klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan, sedangkan 

variasi kegiatan dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, 

diskusi, latihan atau demonstrasi. 
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4. Keterampilan menjelaskan 

Menurut Rusman (2012: 86) keterampilan menjelaskan dalam 

pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang terorganisasi secara 

sistematis untuk menunjukan adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Prinsip-

prinsip keterampilan menjelaskan adalah keterkaitan dengan tujuan, relevan antara 

penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa, kebermaknaan, dinamis, 

penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. 

Dalam Aqib (2014: 87), kegiatan menjelaskan bertujuan untuk: 

a) Membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip atau 

prosedur. 

b) Membimbing siswa menjawab pertanyaan “mengapa” secara bernalar. 

c) Melibatkan siswa untuk berpikir. 

d) Mendapatlkan balikan mengenai pemahaman siswa. 

e) Menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran. 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Menurut Aqib (2014: 89) membuka pelajaran ialah kegiatan yang 

dilakukan guru/ instruktur untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh 

perhatian pada diri siswa/peserta pelatihan.Sedangkan menutup pelajaran ialah 

kegiatan yang dilakukan guru atau instrukutur untuk mengakhiri kegiatan inti 

pelajaran. 

Tujuan kegiatan membuka dan menutup pelajaran yakni: 

a)membangkitkan motivasi dan perhatian, b) membuat siswa memahami batas 
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tugasnya, c) membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang 

disajikan, d) membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilannya. 

1) Membuka pelajaran, mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu: a)menarik 

perhatian siswa dengan berbagai cara, b)menimbulkan motivasi, c)memberikan 

acuan, d) membuat kaitan. 

2) Menutup pelajaran, mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu: a)meninjau 

kembali dengan cara merangkum atau membuat ringkasan, b)mengadakan 

evaluasi penguasaan siswa, c) memberikan tindak lanjut yang dapat berupa 

pekerjaan rumah, merancang sesuatu atau berkunjung ke suatu tempat. 

6. Keterampilan membimbing diksusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan 

sekelompok siswa dalam iteraksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan dan pemecahan masalah 

(Rusman,2012: 89). Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat 

melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif (Aqib, 2014: 91). Siswa 

berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil dibawah bimbingan guru atau 

temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah atau pengambilan 

keputusan.  Komponen- komponen yang harus dicapai dalam membimbing 

diskusi kelompok yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan 
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urunan siswa, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, menutup diskusi, hal-

hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi pembicaraan dalam diskusi. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Mulyasa (2011:85) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan, memelihara kondisi belajar optimal, dengan mengembalikan 

susasana belajar yang kondusif bila terjadi gangguan dalam kegiatan 

pembelajaran. Komponen keterampilan mengelola kelas: a. menunjukkan sikap 

tanggap; b. memberi perhatian; c. memusatkan perhatian kelompok; d. 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas; e. menegur; f. memberi penguatan. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks 

pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak 

kelompok kecil serta banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar 

kelompok maupun perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan memungkinkan guru/ instruktur mengelola kegiatan jenis ini 

secara efektif dan efisien serta memainkan perannya sebagai organisator kegiatan 

pembelajaran, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, 

penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, pendiagnosis dan pemberi 

bantuan kepada siswa sesuai kebutuhan serta peserta kegiatan yang punya hak dan 

kewajiban seperti peserta lainnya (Aqib, 2014: 98). 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru adalah kemampuan 

seorang guru dalam mengatur proses pembelajaran di dalam kelas agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

Jenis keterampilan yang difokuskan pada penelitian ini adalah 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil. 

Indikator keterampilan mengajar guru yang akan diamati dalam 

penelitian ini merupakan indikator keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran talking stick dengan 

media powerpoint. Adapun indikator keterampilan mengajar guru tersebut yaitu:1) 

melakukan prapembelajaran, 2)melakukan apersepsi, 3)menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 4)menjelaskan materi pokok dengan menggunakan media, 

5)membimbing siswa dalam pembentukan kelompok, 6)membimbing jalannya 

diskusi, 7)membahas hasil diskusi, 8)memberi penguatan, 9)menggunakan model 

talking stick, 10)keterampilan mengajukan pertanyaan, 11)mengelola kondisi 

kelas, 12)menutup pelajaran. 

2.1.5.2 Aktivitas Siswa 

Hamalik (2011: 171) mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam aktivitas yang dilakukan 



57 

 

 

 

oleh siswa dalam pembelajaran, mereka belajar sambil bekerja. Dengan bekerja 

tersebut, siswa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah 

laku lainnya. 

Dierich (Rohani, 2014: 12) membagi aktivitas belajar ke dalam 8 

kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yang termasuk di dalam kegiatan 

visual diantaranya membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yang termasuk di dalamnya antara lain 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yang termasuk di 

dalamnya antara lain mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yang termasuk di dalamnya 

antara lain menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yang termasuk di 

dalamnya antara lain menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan 

pola. 
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6. Kegiatan-kegiatan metrik (motor activities), yang termasuk di dalamnya antara 

lain melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yang termasuk di dalamnya 

antara lain merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

melihat, hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yang termasuk di 

dalamnya antara lain minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar siswa dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing siswa. 

Aktivitas siswa merupakan suatu aktivitas yang dilakukan siswa baik dalam 

bimbingan guru maupun aktivitas mandiri siswa untuk memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan. Indikator siswa dalam penelitian ini meliputi: 1) kegiatan-

kegiatan visual (visual activities); 2) kegiatan-kegiatan lisan (oral activities); 3) 

kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities); 4) kegiatan-kegiatan 

menulis (writing activities); 5) kegiatan-kegiatan menggambar (drawing 

activities), 6) kegiatan-kegiatan metrik (motor activities); 7) kegiatan-kegiatan 

mental (mental activities); dan 8) kegiatan-kegiatan emosional (emotional 

activities). 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS adalah sebagai 

berikut : 1) siswa mempersiapkan diri unutk mengikuti pembelajaran, 2) siswa 

menanggapi apersepsi, 3) siswa menyimak penjelasan guru, 4) siswa berdiskusi 
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dan membaca materi pembelajaran, 5) siswa mempresentasikan hasil diskusi, 6) 

siswa melakukan kegiatan talking stick, 7)siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru, 8) siswa merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. 

2.1.5.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku ysang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut diperoleh melalui apa yang dipelajari oleh siswa (Rifa’i, 2011:85). Hasil 

belajar dilihat pada 3 ranah yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Hasil 

belajar adalah perubahan perilaku akibat proses pendidikan sesuai tujuan 

pendidikan  pada siswa yang mengikuti proses pendidikan (Rohani, 2014: 23). 

Berdasarkan defenisi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor yang diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan 

dinilai dalam periode tertentu. 

Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu 

dalam memiliki beberapa peranan penting yaitu memberikan arah pada kegiatan 

siswa, untuk mengetahui kemauan belajar dan perlu tidaknya pemberian peserta 

didikan pembinaan bagi siswa, dan sebagai bahan komunikasi. 

Menurut Bloom (dalam Rifa’i 2011: 86) tiga taksonomi yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu: 

1. Ranah Kognitif 
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Taksonomi Bloom dalam ranah kognitif yang telah direvisi dikemukakan 

oleh Anderson dan Krathwohl (dalam Endrayanto dan Harumurti, 2014: 316) 

yakni: mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), menerapkan 

(apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan 

(create). 

a. Mengingat, meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali 

(recalling).  

b. Memahami, meliputi menginterpretasikan, mencontohkan,    

mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan dan 

menjelaskan. 

c. Menerapkan, meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). 

d. Menganalisis, meliputi membedakan, mengorganisasikan dan 

menghubungkan.  

e. Mengevaluasi, meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing). 

Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten 

atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. 

f. Menciptakan, mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan 

siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan 

berbagai unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. 

Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada 
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pertemuan sebelumnya. Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk 

dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua 

siswa. 

2. Ranah afektif 

Berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Ranah afektif 

mencakup kategori: 

a. Penerimaan, mengacu pada keinginan peserta didik untuk menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu. 

b. Penanggapan, mengacu pada partisipasi aktif pada diri peserta didik. 

c. Penilaian, berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri peserta didik. 

d. Pengorganisasian, berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai dan mulai menciptakan 

sistem nilai yang konsisten secara internal.  

e. Pembentukan pola hidup, mengacu pada kegiatan individu peserta didik  

memiliki sistem nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu 

cukup lama sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik 

gaya hidupnya. 

3. Ranah psikomotorik 

Berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan 

syaraf, manipulasi dan objek, dan koordinasi syaraf. Ranah psikomotorik 

mencakup kategori: 
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a. Persepsi, berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b. Kesiapan, mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

c. Gerakan terbimbing, berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan kompleks. 

d. Gerakan terbiasa, berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan 

sangat meyakinkan dan mahir. 

e. Gerakan kompleks, berkaitan dengan kemahiran kinerja dari tindakan 

motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. 

f. Penyesuaian, berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat 

baik sehingga individu partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan 

sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi 

masalah baru. 

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

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh setelah mengalami proses belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang 

diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu. 

Dalam penelitian ini yang dinilai adalah ranah kognitif. Hal ini 

dikarenakan ranah afektif dan psikomotorik dinilai melalui lembar pengamatan 
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observasi aktivitas siswa. Adapun indikator hasil belajar kognitif adalam 

penelitian ini sebagai berikut: 1)mengidentifikasi macam-macam tempat kegiatan 

jual beli di lingkungan rumah, 2)membedakan perbedaan pasar tradisional dan 

pasar modern, 3)menyebutkan kelebihan dan kekurangan jual beli di pasar 

tradisional, 4)menyebutkan kelebihan dan kekurangan jual beli di pasar modern, 

5)mengidentifikasi macam-macam tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah, 6)menjelaskan keuntungan jual beli di koperasi sekolah dan kantin 

sekolah, 7)menyebutkan macam-macam kebutuhan sehari-hari dan fungsinya, 

8)menjelaskan yang dimaksud dengan barter, 9)mengidentifikasi jenis uang kartal, 

10)menyebutkan jenis uang giral, 11)menjelaskan ciri-ciri uang yang beredar di 

masyarakat. 

2.1.5.4 Materi Pembelajaran 

2.1.5.4.1 Pengertian Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dapat disebut dengan bahan pembelajaran. Menurut 

Sungkono (dalam Siddiq, 2008: 2) bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan 

yang memuat materi atau isi pembelajaran yang “didesain” untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata 

pelajaran yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup 

dalam mata pelajaran sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam 

pembelajaran. Hamdani (2011: 120) bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau 

materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau 
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instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.  

Dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran adalah desain suatu 

materi atau isi pelajaran yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang 

dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum, 

karakteristik, tuntutan pemecahan masalah. 

2.1.5.4.2 Karakteristik Bahan Pembelajaran di SD 

Menurut Siddiq (2008: 2-15) bahan pembelajaran SD hendaknya 

memiliki karakteristik bahan pembelajaran sebagaimana bahan pembelajaran pada 

umumnya tapi memperhatikan karakteristik siswa SD sebagai berikut: 

1. Bahan pembelajaran SD hendaknya memiliki karakteristik dapat 

membelajarkan sendiri para siswa (self instructional), artinya bahan 

pembelajaran SD mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-

jelasnya semua bahan yang termuat di dalamnya dan diperlukan bagi 

pembelajaran siswa SD. 

2. Bahan pembelajaran bersifat lengkap, sehingga memungkinkan siswa tidak 

perlu lagi mencari sumber bahan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

mempersulit siswa dalam belajar, meskipun pada sisi lain dapat mematikan 

kreativitas siswa. 

3. Bahan pembelajaran bersifat fleksibel, dapat digunakan baik untuk  belajar 

klasikal, kelompok dan mandiri. 
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4. Desain bahan pembelajaran SD dibuat dalam format yang sederhana tidak 

terlalu kompleks dan detail, yang penting bahan pembelajaran SD mampu 

merangsang perkembangan seluruh potensi dasar siswa SD. 

5. Tampilan bahan pembelajaran SD harus menarik perhatian siswa, misalnya 

dengan desain sampul bergambar, berwarna-warni, dihiasi gambar-gambar 

yang disenangi anak-anak SD (gambar binatang kesayangan, dan 

sebagainya). 

2.1.5.4.3 Ruang Lingkup Materi Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2012: 122) ruang lingkup bahan ajar adalah sebagai 

berikut : 

1. Judul, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

tempat,  

2. petunjuk belajar (petunjuk siswa atau guru), berisi tentang  penjelasan cara 

penggunaan suatu bahan ajar yang akan dipelajari dalam sebuah kegiatan 

pembelajaran,kompetensi yang akan dicapai., 

3. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

4. informasi pendukung. Informasi ini ditujukan agar siswa dapat lebih tertarik 

atau meperjelas suatu subbahasan dari bahan ajar tersebut, 

5. latihan-latihan yang terdapat pada akhir subbab, akhir bab, akhir semester I 

dan semester II, 

6. petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja siswa, 
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7. evaluasi, latihan akhir dari sebuah periode pembelajaran tau seluruh 

semester, baik semester I maupun semester II.  

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

materi pembelajaran adalah segala sesuatu atau bahan materi yang dijadikan oleh 

guru sebagai pedoman dalam mengajar yang disusun secara sistematis dan 

disampaikan kepada siswa guna mencapai tujuan pembelajaran.dalam pemilihan 

dan pengembangannya, guru harus menyesuaikan dengan karakteristik bahan 

pembelajaran siswa SD sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.1.5.5 Iklim Pembelajaran 

Sekolah merupakan wahana pendidikan yang menyediakan tempat 

terbaik bagi anak untuk belajar, artinya semua upaya manajemen dan 

kepemimpinan yang terjadi di sekolah diarahkan pada usaha membuat seluruh 

peserta didik belajar dalam atmosfir/iklim belajar yang kondusif. Dari iklim yang 

kondusif akan memotivasi siswa belajar. Bloom (dalam Tarmidi 2006: 2) 

mendefinisikan iklim dengan kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang 

meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. 

Tarmidi (2006: 2) mendefinisikan Iklim kelas adalah segala situasi yang 

muncul akibat antara guru dan peserta didik atau hubungan antara peserta didik 

yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Hadiyanto (2011: 1) berpendapat, Iklim sekolah adalah situasi atau suasana yang 

muncul karena adanya hubungan antara kepala sekolah denganguru, guru dengan 
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guru, guru dengan peserta didik atau hubungan antara peserta didik yang menjadi 

ciri khas sekolah yang ikut mempengaruhi prosesbelajar mengajar disekolah.  

Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa iklim 

pembelajaran adalah segala kondisi dan situasi yang mempengaruhi proses 

belajar-mengajar baik situasi yang tercipta antara guru dan siswa maupun antar 

siswa dan lingkungan sekolah. Dari iklim pembelajaran yang kondusif akan 

memotivasi siswa belajar dan prestasi siswa akan meningkat. 

Dalam penelitian ini, peneliti memprioritaskan pada penliaian keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar.  

2.1.6 Hakikat IPS 

2.1.6.1 Pengertian Ilmu-ilmu Sosial 

Menurut Gross (dalam Hidayati, 2008: 1.4), Ilmu Sosial merupakan 

disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makluk sosial secara 

ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada 

kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Selanjutnya Sumaatmadja (dalam 

Taneo, 2010: 1.6), menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan 

maupun tingkah laku kelompok. Tingkah laku manusia dalam masyarakat itu 

banyak sekali aspeknya seperti aspek ekonomi, aspek sikap, aspek mental, aspek 

budaya, aspek hubungan sosial, dan sebagainya. Studi khusus tentang aspek-aspek 

tingkah laku manusia inilah yang menghasilkan Ilmu Sosial seperti ekonomi, ilmu 

hukum, ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. 



68 

 

 

 

Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Sosial adalah 

ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dan tingkah lakunya dari 

berbagai aspek. 

2.1.6.2 Pengertian IPS 

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, merupakan nama mata 

pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di 

perguruan tinggi identik dengan istilah “social studies”. Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD/MI/SDL.IPS 

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

dengan isu sosial (Sa’dun Akbar dkk, 2010: 77).Pada jenjang SD/MI mata 

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

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

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

damai. 

Mulyono Tj. (dalam Hidayati, 2008: 1.7) memberi batasan bahwa IPS 

sebagai pendekatan interdispliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. Hal ini lebih 

ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (Taneo 2010: 1.8) bahwa IPS merupakan hasil 

kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi dan politik. Mata pelajaran 

tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu 

bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
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Jadi, dapat dipahami bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang 

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

dimana pokok bahasannya adalah hubungan manusia dan fenomena yang terjadi 

di lingkungannya, baik fisik maupun sosial. 

2.1.6.3 Tujuan IPS 

Tujuan pengajaran IPS, secara umum dikemukakan oleh Fenton (dalam 

Taneo, 2010: 1.26) adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga Negara yang 

baik, mengajar anak didik agar menjadi warga Negara yang baik, mengajar anak 

didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan 

bangsa. Menurut Sumaatmadja (dalam Hidayati, 2008: 1.26) tujuan pendidikan 

IPS adalah “membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian social yang berguna bagi dirinya serta 

bagi masyarakat dan negara” Sedangkan Hamalik (dalam Hidayati, 2008: 1.26) 

merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, 

yaitu: (1) pengetahuan dan pemahaman, (2) sikap hidup belajar, (3) nilai-nilai 

sosial dan sikap, (4) keterampilan. 

Adapun tujuan IPS menurut Permendiknas (2006: 575), adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

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

lingkungannya. 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 
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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. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah membantu siswa untuk 

memahami lingkungannya dalam memecahkan masalah yang ada, sehingga siswa 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan menjadi warga negara yang baik. 

2.1.6.4 Sumber-sumber Materi IPS 

Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara 

individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial-budaya). Materi IPS 

digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat.Oleh karena 

itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 

merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut 

Tjokrodikaryo (dalam Hidayati, 2008: 1.26) ada 5 macam sumber materi IPS 

antara lain: 

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

darikeluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara 

dandunia dengan berbagai permasalahannya. 

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

produksi, komunikasi, transportasi. 

3. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh. 
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4. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

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

tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. 

5. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Jadi dapat dipahami bahwa sumber belajar materi IPS adalah kehidupan 

masyarakat dan lingkungan individu (siswa). 

2.1.6.5 Pembelajaran IPS SD 

Pengajaran IPS di sekolah harus memperhatikan kebutuhan anak sesuai 

dengan perkembangannya.  Menurut Jean Piagiet, usia siswa SD (7-12 tahun) ada 

pada stadium operasional konkrit. Oleh karena itu guru harus mampu merancang 

pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa, misalnya penggalan waktu 

belajar tidak terlalu panjang, peristiwa belajar harus bervariasi, dan yang tidak 

kalah pentingnya sajian harus dibuat menarik bagi siswa. 

Menurut Preston (dalam Hidayati, 2008:1.28) anak mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Anak merespon (menaruh perhatian) terhadap bermacam-macam aspek dari 

dunia sekitarnya.Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-

kejadian, peristiwa, benda-benda yang ada disekitarnya. 

2. Anak adalah seorang penyelidik, anak memiliki dorongan untuk menyelidiki 

dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. 
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3. Anak ingin berbuat, ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu, mereka 

ingin aktif, belajar, dan berbuat. 

4. Anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci 

yang seringkali kurang penting/bermakna. 

5. Anak kaya akan imaginasi, dorongan ini dapat dikembangkan dalam 

pengalaman-pengalaman  yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS sehingga 

dapat memahami orang-orang di sekitarnya. Dapat dikembangkan dengan 

merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah. 

Ruang lingkup pengajaran IPS di SD berdasarkan Permendiknas 

(2006:575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a) manusia, tempat, dan 

lingkungan, b)waktu, keberlanjutan, dan perubahan, c)sistem sosial dan budaya, 

d)perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Pembelajaran IPS di SD dapat dipakai memperhatikan kebutuhan siswa 

sesuai dengan perkembangannya dan karakteristiknya. Maka tujuan pembelajaran 

IPS dapat tercapai. Pembelajaran IPS agar menarik bagi siswa SD, guru harus 

merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menantang, dengan 

melakukan kegiatan observasi, inkuiri, apresiasi, mengorganisasi, dan menilai 

hasil kerja sendiri. 

2.1.6.6 Kurikulum IPS SD 

Kurikulum IPS di SD termuat dalam Permendiknas tahun 2006 tentang 

Standar isi Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kurikulum ini disebut Kurikulum Satuan Tingkat 
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Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2006 tertata dalam standar kompetensi tertata 

dalam kompetensi dari kelas 1 sampai kelas 6. 

Di dalam Permendiknas no.22 tahun 2006 tentang Standar isi Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

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

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

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

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

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

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

damai. 

Kurikulum IPS tahun 2006 (Permendiknas, 2006: 575 ) bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, memiliki kemampuan dasar  untuk 

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

keterampilan  dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen  dan kesadaran  

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. Dalam pembelajaran IPS siswa dapat dibawa langsung ke 

dalam lingkungan  alam  dan masyarakat.  
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Standar kompetensi dan komptensi dasar untuk pembelajaran IPS kelas 

III SD dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) , yaitu : 

 

Kelas III, semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami lingkungan 

dan melaksanakan 

kerjasama di sekitar 

rumah dan sekolah  

1.1 Menceritakan lingkungan alam dan buatan 

di sekitar rumah dan sekolah 

1.2 Memelihara lingkungan alam dan buatan di 

sekitar rumah 

1.3 Membuat denah dan peta lingkungan rumah 

dan sekolah 

1.4 Melakukan kerjasama di lingkungan rumah, 

sekolah, dan kelurahan/desa 

 

Kelas III, semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Memahami jenis 

pekerjaan dan 

penggunaan uang 

 

2.1 Mengenal jenis-jenis pekerjaan 

2.2 Memahami pentingnya semangat kerja 

2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah dan sekolah 

2.4 Mengenal sejarah uang 

2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan 

kebutuhan 
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Dalam penelitian ini, SK dan KD yang digunakan adalah SK 2. 

Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang dengan KD 2.3. Memahami 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah dan KD 2.4 Mengenal sejarah 

uang. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. 

2.1.7 Penilaian dalam IPS 

2.1.7.1 Pengertian Penilaian Pembelajaran 

Penilaian dalam pembelajaran adalah proses pengumpulan data dalam 

pembelajaran yang harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa 

pada saat melakukan proses pembelajaran (Trianto, 2008:37). Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Rohani (2010:193) penilaian dalam pembelajaran tidak semata-

mata dilakukan terhadap hasil belajar belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap 

proses pembelajaran.  

Penilaian adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil 

pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria 

tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). Lapono, dkk (2008:6.220) menambahkan penilaian 

dalam pembelajaran adalah proses pengumpulan data untuk memantau proses, 

kemajuan, perkembangan hasil belajar siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki 

dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan sehingga dapat 

memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan 

dan proses pembelajaran selanjutnya. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan data 

yang mencakup proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Penilaian 

dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai umpan balik kepada guru untuk 

merevisi pembelajaran selanjutnya. 

2.1.7.2 Jenis-jenis Penilaian 

Pengumpulan informasi dalam rangka penilaian proses dan hasil 

pembelajaran dapat dilakukan melalui beragam jenis. Secara umum, jenis 

penilaian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tes lisan, tes tertulis dan tes unjuk 

kerja. Pada tes lisan, pertanyaan maupun jawaban semuanya dalam bentuk lisan. 

Karenanya, tes lisan relatif tidak memiliki rambu-rambu penyelenggaraan tes 

yang baku sehingga hasil dari tes lisan biasanya tidak menjadi informasi pokok 

tetapi pelengkap dari instrument asesmen yang lain. Tes tertulis adalah tes yang 

dilakukan secara tertulis baik soal maupun jawabannya. Namun, tes yang 

disampaikan secara lisan dan dikerjakan secara tertulis masih digolongkan ke 

dalam jenis tes tertulis. Sebaliknya, tes yang soalnya diberikan dalam bentuk 

tulisan dan jawabannya berbentuk lisan tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk 

tes tertulis. Sedangkan pada tes unjuk kerja. siswa diminta untuk melakukan 

sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan 

psikomotor (Poerwanti dkk, 2008:4.10). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis penilaian dalam pembelajaran meliputi 

tiga jenis yaitu tes tertulis, tes lisan dan tes unjuk kerja. Tes yang dilakukan secara 

tertulis disebut tes tertulis, tes yang dilakukan secara lisan disebut tes lisan dan tes 
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yang dilakukan ketika siswa melakukan sesuatu sesuai indikator pencapaian 

kompetensi disebut tes unjuk kerja.  

Jenis penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tes lisan, 

tes tertulis dan tes perbuatan. Tes lisan di dinilai pada saat apersepsi, tes tertulis 

dinilai dengan evaluasi yang dikerjakan dan tes perbuatan (psikomotorik) dinilai 

selama proses pembelajaran yang diamati melalui aktivitas siswa,  

2.1.7.3 Bentuk penilaian 

Penilaian pembelajaran dapat dibuat dalam berbagai bentuk penilaian. 

Bentuk penilaian dapat berupa penilaian tertulis dan penilaian lisan. menurut 

Poerwanti, dkk (2008: 4.25) bentuk penilaian tertulis dapat dibuat dalam bentuk 

soal, yaitu:  

1. Tes lisan 

Pertanyaan secara lisan digunakan untuk mengukur daya serap siswa 

pada kawasan kognitif. Tes lisan harus disampaikan dengan jelas, dan semua 

siswa harus diberi kesempatan yang sama. Beberapa prinsip yang harus 

dipedomani adalah memberi waktu untuk berpikir, baru menunjuk peserta 

untuk menjawab pertanyaan. Jawaban salah satu siswa harus dikembalikan ke 

forum kelas untuk ditanggapi siswa yang lain. 

2. Tes pilihan ganda 

Dalam mengembangkan tes pilihan ganda hendaknya memperhatikan 

sepuluh pedoman penulisannya yaitu: (1) soal harus jelas, (2) isi pilihan 

jawaban homogen dalam arti isi, (3) panjang kalimat pilihan jawaban relatif 
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sama, (4) tidak ada petunjuk jawaban benar, (4) hindari mengggunakan pilihan 

jawaban “semua benar “ atau “semua salah”, (6) pilihan jawaban angka 

diurutkan, (7) pilihan jawaban logis dan tidak menggunakan negatif ganda, (8) 

kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta tes, (9) 

menggunakan bahasa Indonesia yangbaik dan baku, dan (10) letak pilihan 

jawaban benar ditentukan secara acak. 

3. Bentuk tes uraian objektif 

Pengerjaan soal dalam bentuk tes ini uraian objektif melalui suatu 

prosedur atau langkah-langkah tertentu. Setiap langkah ada skornya. Objektif 

disini dalam arti apabila diperiksa oleh beberapa guru dalam bidang studi 

tersebut hasil penskorannya akan sama. Pertanyaan pada bentuk soal ini di 

antaranya adalah: hitunglah, tafsirkan, buat kesimpulan dsbnya. 

4. Bentuk tes uraian 

Tes ini menuntut siswa menyampaikan, memilih, menyusun, dan 

memadukan gagasan dan ide-idenya dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri. Keunggulan bentuk tes ini dapat mengukur tingkat berpikir dari yang 

rendah sampai yang tinggi,yaitu mulai dari hapalan sampai dengan evaluasi. 

5. Bentuk tes jawaban singkat 

Tes ini mengharuskan siswa menuliskan jawaban singkatnya sesuai 

denganpetunjuk. Ada tiga jenis soal bentuk ini, yaitu: jenis pertanyaan, jenis 

melengkapiatau isian, dan jenis identifikasi atau asosiasi. Ketika Anda 

menyusun tes bentuk iniperhatikan keharusannya yaitu; (1) soal mengacu pada 
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indikator, (2) rumusan kalimatsoal harus komunikatif, dan (3) tidak 

menimbulkan interpretasi ganda. 

6. Bentuk tes menjodohkan 

Pengerjaan tes ini dilakukan dengan menjodohkan atau memasangkan 

suatupremis dengan daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk 

menjodohkan masing-masing premis itu dengan satu kemungkinan jawaban.  

7. Bentuk tes unjuk kerja (performance) 

Tes bentuk ini sering pula diklasifikasikan dalam bentuk penilaian 

autentik atau penilaian alternatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata.  

Adapun tes lisan dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan 

siswa. Tanya jawab dapat dilakukan kepada setiap siswa apabila ingin mengukur 

keberhasilan pembelajaran seluruh siswa. Tetapi apabila hanya ingin mengukur 

keberhasilan pembelajaran kelas guru dapat melakukan tanya jawab dengan 

mengambil sampel atau beberapa siswa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penilaian berupa tes tertulis dan 

tes lisan dikembangkan untuk mengukur indikator pencapaian domain kognitif 

(Poerwanti, dkk, 2008: 4.25). Bentuk penilaian tertulis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bentuk soal pilihan ganda dan jawaban singkat.sedangkan 

bentuk penilaian lisan yang digunakan adalah tanya jawab. 
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2.1.8 Pembelajaran Tematik 

2.1.7.1 Istilah dan Pengertian 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu. Menurut Toni (dalam Trianto, 2012: 81) bahwa 

pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

siswa secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. 

Sementara Rusman (2014: 254) pembelajaran tematik merupakan salah satu 

model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran 

yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif 

menggali konsep yang bermakna. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik/ terpadu adalah suatu 

model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari 

berbagai tema. Penerapan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan yakni penentuan berdasarkan keterkaitan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, tema dan masalah yang dihadapi. 

2.1.7.2 Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Menurut Trianto (2012: 85), secara umum prinsip-prinsip pembelajaran 

tematik dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Prinsip penggalian tema, merupakan prinsip utama dalam pembelajaran 

tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan 

menjadi target utama dalam pembelajaran. 
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2. Prinsip pengelolaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dapat optimal 

apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, 

guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam 

proses pembelajaran. 

3. Prinsip evaluasi, evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. 

Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan 

evaluasi. Maka dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik 

maka diperlukan beberapa langkah positif yaitu memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi 

lainnya, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar 

yang telah dicapai berdasarkan kriteria pencapaian tujuan yang akan dicapai. 

4. Prinsip reaksi, dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar 

belum tersentuh oleh guru dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Kerena 

itu guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajarn 

sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. 

2.1.7.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Rusman (2014: 258), karakteristik pembelajaran tematik adalah 

sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa, pembelajaran tematik berpusat pada siswa, hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subJek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 
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fasilitator yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung, dengan pengalaman langsung, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal 

yang lebih abstrak. 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, fokus pembelajaran diarahkan 

kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, dengan demikian siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan 

siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Bersifat fleksibel, artinya guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata 

pelajaran dengan pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan 

kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, siswa diberi 

kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan 

kebutuhannya. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, 

pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  



83 

 

 

 

Dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) pembelajaran 

tematik dilaksanakan pada kelas rendah yaitu kelas I, II dan III. Sedangkan kelas 

tinggi yaitu kelas IV, V dan VI terfokus pada satu mata pelajaran. Pada penelitian 

ini, peneliti melakukan pembelajaran pada siswa kelas III, dengan terfokus pada 

pelajaran IPS.  

2.1.9 Penerapan Langkah-langkah Talking Stick dengan Media Powerpoint 

dalam Pembelajaran IPS 

Proses pembelajaran IPS di kelas III B SDN Ngaliyan 03 masih belum 

optimal. Hal ini disebabkan karena guru kurang menggunakan metode dan model 

pembelajaran yang bervariasi, kurangnya keaktifan siswa dan belum terciptanya 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Kualitas pembelajaran IPS di III B SDN Ngaliyan 03 perlu ditingkatkan 

dengan cara menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas tersebut. Penggunaan 

model talking stick meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas tersebut. 

Model talking stick dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu keaktifan siswa 

dalam menjawab atau menyampaikan pendapat akan meningkat. 

Penggunaan model talking stick dan media powerpoint ini membantu 

siswa dalam memahami materi yang diajarkan, sehingga daya ingat siswa lebih 

mendalam. Berikut langkah-langkah model pembelajaran talking stick dan media 

powerpoint: 
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Langkah-langkah model 

talking stick (Huda dan 

Aqib) 

Langkah-langkah 

media powerpoint 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru melakukan 

prapembelajaran. 

2. Guru melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi 

pokok dengan 

menggunakan media. 

4. Guru membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok dan siswa 

mengerjakan tugas 

kelompok. 

5. Guru dan siswa 

membahas hasil diskusi. 

6. Guru menyiapkan tongkat 

dan bersama siswa 

memulai kegiatan 

menggunakan model 

talking stick. 

7. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa 

yang memegang tongkat. 

8. Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan. 

9. Guru dan siswa memberi 

kesimpulan dan evaluasi 

10. Guru menutup pelajaran 

1. Menyiapkan 

slide yang 

akan 

ditampilkan. 

2. Menampilkan 

tiap slide yang 

berkaitan 

dengan materi 

3. Menujukkan 

bagian-bagian 

yang penting 

1. Melakukan 

prapembelajaran 

2. Melakukan 

apersepsi 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

4. Menjelaskan 

materi pokok 

dengan 

menggunakan 

media. 

5. Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok,  

6. Membimbing 

jalannya diskusi 

7. Membahas hasil 

diskusi 

8. Memberi 

penguatan 

9. Menggunakan 

model talking stick. 

10.  Keterampilan 

mengajukan 

pertanyaan. 

11. Mengelola kondisi 

kelas. 

12. Menutup pelajaran. 

1. Siswa 

mempersiapkan 

diri unutk 

mengikuti 

pembelajaran. 

2. Siswa menanggapi 

apersepsi. 

3. Siswa menyimak 

penjelasan guru. 

4. Siswa berdiskusi dan 

membaca materi 

pembelajaran. 

5. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

6. Siswa melakukan 

kegiatan talking 

stick. 

7. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru. 

8. Siswa merefleksi 

dan menyimpulkan 

pembelajaran. 

 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian menggunakan model talking stick dengan media powerpoint 

pernah dilakukan, dan dapat dikaji sebagai penelitian relevan yang mendukung 

penelitian dengan menerapkan model talking stick dengan media powerpoint. 

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 
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Prihatiningtyas (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan 

Model Kooperatif Metode Talking Stick Disertai Bahan Ajar Handout dalam 

Peningkatan Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SDN 2 Kajoran Tahun 

Ajaran 2013/2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

terhadap langkah pembelajaran yang dilakukan guru yaitu pada siklus I sebesar 

82,1%, pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 85,9%, dan pada siklus III 

meningkat lagi menjadi 91,5%. Aktivitas siswa pada pada siklus I mencapai 

sebesar 78,6%, pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 86,4%, dan pada 

siklus III meningkat lagi menjadi 90%. Selanjutnya hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dengan rata-rata nilai pada siklus I yaitu 76,4%, pada siklus II yaitu 

82,6%, dan pada siklus III meningkat lagi menjadi 88,9%. 

 (http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/3577/2515) 

Lumingkewas (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan 

Model Pembelajaran Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas IV SDK 8 Modomang. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa pada Siklus I 

dari  jumlah siswa yang ada di kelas IV SDK 8 Modomang, yang belum tuntas 

berjumlah 16 siswa dengan persentase ketuntasan belajar  ( 67,7 %) Siklus II  

yang belum tuntas berjumlah 2 siswa dengan presentase ketuntasan belajar 

mencapai   ( 86,9 % ), jadi siklus ke II dikatakan tuntas atau sudah mencapai 

KKM. (http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jfip/article/view/5476) 

Mamonto (2014) dalam penelitiannya berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
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Pelajaran IPS di Kelas IV SDN 3 Muntoi. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa 

Hasil penelitian  kemampuan siswa memahami kenampakan alam mengalami 

peningkatan yaitu pada siklus I 67,7 % dan siklus II meningkat menjadi 89,2 %. 

(http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jfip/article/view/4580) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2015) dengan 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Menggunakan Media 

Powerpoint pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik 

pada siklus pertama sebesar 75,4%, pada siklus kedua sebesar 84%, dan pada 

siklus ketiga mencapai 89%. Sedangkan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan media berbasis powerpoint dilihat dari 

peningkatan skor rata-rata disetiap siklusnya. Skor rata-rata pada siklus pertama 

sebesar 3,55, pada siklus kedua sebesar 3,6, dan pada siklus ketiga mencapai 3,94. 

(http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/9208) 

Dari kajian empiris tersebut didapatkan informasi bahwa model 

pembelajaran talking stick dan media powerpoint dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian tersebut menjadi pendukung untuk melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Model Talking Stick dengan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III 

B SD N Ngaliyan 03 Kota Semarang”. 

 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/9208
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kondisi awal pembelajaran IPS sebelum adanya Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena guru kurang 

menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, kurangnya 

pemanfaatan media, kurangnya keaktifan siswa dan belum terciptanya 

pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga berdampak pada hasil belajar siswa 

berada di bawah KKM. 

Pemecahan masalah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran talking stick dengan media powerpoint. 

Berikut langkah-langkah model pembelajaran talking stick dengan media 

powerpoint merujuk pendapat ahli (Huda dan Aqib) adalah: 

1. Guru melakukan prapembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi pokok dengan menggunakan media. 

4. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok dan siswa 

mengerjakan tugas kelompok. 

5. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6. Guru menyiapkan tongkat dan bersama siswa memulai kegiatan menggunakan 

model talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat. 

8. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan. 

9. Guru dan siswa memberi kesimpulan dan evaluasi 
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10. Guru menutup pelajaran 

Setelah diberikan tindakan tersebut, pembelajaran diharapkan lebih 

menyenangkan dan siswa akan lebih memahami materi yang diajarkan adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas akan diperjelas pada skema dibawah ini: 
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SKEMA KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran 

masih rendah 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran masih 

rendah 

3. Hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini 

terlihat dari hasil belajar siswa yang masih 

di bawah KKM 

Kondisi awal 

Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 

 

Langkah-langkah model pembelajaran talking stick dengan 

media powerpoint: 

1. Guru melakukan pra pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi pokok dengan media. 

4. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

dan siswa mengerjakan tugas kelompok. 

5. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6. Guru menyiapkan tongkat dan bersama siswa memulai 

kegiatan menggunakan model talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang 

memegang tongkat 

8. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan. 

9. Guru dan siswa memberi kesimpulan dan evaluasi 

10. Guru menutup pelajaran 

Proses 

Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 

Setelah diadakan Pembelajaran  menggunakan 

model pembelajaran talking stickdan media 

powerpoint : 

1. Keterampilan guru meningkat 

2. Aktivitas siswa meningkat 

3. Hasil belajar siswa meningkat 

Kondisi Akhir 

Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Penerapan model Talking Stick dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang. 
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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru 

kelas dan siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. Jumlah siswa 

sebanyak 30 yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Masalah 

Rendahnya kualitas pembelajaran IPS di kelas III B SDN Ngaliyan 03 

kota Semarang, meliputi: 

1. Rendahnya keterampilan guru dalam pembelajaran IPS.  

2. Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

3.2.2 Variabel Tindakan 

Menerapkan model talking stick dan media powerpoint dalam 

pembelajaran IPS. 

3.3 PROSEDUR LANGKAH-LANGKAH PTK 

Menurut John Elliot yang dikutip oleh Daryanto (2011: 03), bahwa  PTK 

adalah tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas 

tindakan di dalamnya. Seluruh prosesnya mencakup telaah, diagniosis, 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh yang menciptakan 
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hubungan antara evaluasi diri dengan perkembangan profesional. Menurut Carr 

dan Kemmis yang dikutip Daryanto (2011: 4), menyatakan bahwa PTK adalah 

suatu bentuk reflesi diri yang dilakukan oleh para partisipan (guru, siswa atau 

kepala sekolah) dalam situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki 

rasionalitas dan kebenaran. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh para guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri yang bertujuan untuk memperbaiki 

mutu pembelajaran dalam kelas sehingga hasil pembelajaran dapat meningkat. 

Ada 4 tahapan penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2014: 16) yaitu: 1)perencanaan, 2)pelaksanaan, 3)observasi dan 

4)refleksi. Digambarkan pada bagan berikut: 
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Bagan 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2014:16) 

Uraian bagan tersebut adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan  

Perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

pelaksanaan PTK. Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, 

2014:17). Hal yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan ini adalah : 

1. Menelaah materi pembelajaran IPS kelas III semester 2 serta menelaah 

kompetensi dasar dan indikator bersama tim kolaborasi. 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Observasi/Pengamatan 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS II 

Observasi/Pengamatan 

? 

Perencanaan 



94 

 

 

 

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang telah ditetapkan dengan model talking 

stick dan media powerpoint. 

3. Menyiapkan media dan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian berupa 

powerpoint, LCD, laptop, lagu anak-anak, speaker dan tongkat. 

4. Menyiapkan lembar observasi yang digunakan dalam penelitian. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

perencanaan yang telah dilakukan. Menurut Arikunto (2014: 18) dalam 

pelaksanaan tindakan, guru hendaknya ingat dan menaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan. Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan 3 siklus 

dengan masing-masing siklus satu pertemuan. Bila tindakan yang dilakukan pada 

siklus pertama belum memperoleh hasil yang optimal dan belum dapat menjawab 

masalah yang dialami oleh guru maka akan diperbaiki lagi pada siklus berikutnya 

melalui penerapan model talking stick dengan media powerpoint. 

3.3.3 Observasi/  Pengamatan 

Tahap yang selanjutnya adalah melakukan pengamatan atau observasi. 

Pada saat pelaksanaan tindakan, dilakukan pengamatan secara rinci dan teliti. 

Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk 

mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran talking stick. 
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3.3.4 Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, suasana kelas dan guru. Refleksi dilakukan bersama guru 

mitra. Setelah mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Peneliti akan melihat 

apakah indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau 

belum. Bila belum tercapai maka peneliti melanjutkan siklus berikut sampai 

mencapai indikator kinerja. Namun bila hasil data keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan, 

maka penelitian dihentikan. 

 

3.4 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

1. Melaksanakan diskusi bersama guru mitra untuk membahas permasalahan 

dikelas, meminta izin untuk melakukan penelitian serta merancang kegiatan 

yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan.  

2. Membuat surat izin untuk melakukan penelitian di SDN Ngaliyan 03. 

3. Menyusun perangkat pembelajaran tentang kegiatan jual beli di sekitar rumah  

dengan menerapkan model talking stick dan media powerpoint. 

4. Menyiapkan sumber pembelajaran dan media yang berkaitan dengan materi. 

5. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menerapkan model talking stick 

dan media powerpoint. Siklus I prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Pra Pembelajaran (5 menit)  

a. Salam 

b. Doa 

c. Mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menyiapkan peserta didik, materi, media dan sumber pembelajaran. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru memberikan motivasi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan inti (65 menit) 

a. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dari aneka sumber (eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa tempat kegiatan jual beli 

di lingkungan rumah yang ditampilkan oleh guru (eksplorasi) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan media 

(elaborasi) 

d. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, terdiri atas 4 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Siswa diperbolehkan untuk membaca materi 

(ekplorasi) 
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e. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa membahas hasil diskusi tersebut 

(elaborasi) 

f. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. 

Guru menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau materi (elaborasi) 

g. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama 

(elaborasi) 

h. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi tentang kegiatan jual beli di rumah 

(eksplorasi) 

i. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(elaborasi) 

j. Guru memberikan umpan balik dan bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa (konfirmasi) 

k. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan (konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 
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3.4.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dan media powerpoint. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick media powerpoint. 

3. Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3.4.1.4 Refleksi  

1. Mengkaji pelaksanaan siklus I. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pembelajaran siklus I. 

4. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II bersama guru mitra. 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

1. Merancang kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus II.  

2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini kekurangan yang terjadi pada siklus I 

diperbaiki.  

3. Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi kegiatan jual beli di sekitar 

lingkungan sekolah.  

4. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi. 

5. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menerapkan model talking stick 

dan media powerpoint. Siklus II prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Pra Pembelajaran (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menyiapkan peserta didik, materi dan sumber pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru memberikan motivasi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan inti (65 menit) 

a. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dari aneka sumber (eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa tempat kegiatan jual beli 

di lingkungan sekolah yang ditampilkan oleh guru (eksplorasi) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan media 

(elaborasi) 

d. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, terdiri atas 4 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Siswa diperbolehkan untuk membaca materi 

(ekplorasi) 
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e. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa membahas hasil diskusi tersebut 

(elaborasi) 

f. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. 

Guru menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau materi (elaborasi) 

g. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama 

(elaborasi) 

h. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi tentang kegiatan jual beli di sekolah 

(eksplorasi) 

i. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(elaborasi) 

j. Guru memberikan umpan balik dan bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa (konfirmasi) 

k. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan (konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

c. Guru melakukan tindak lanjut. 
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3.4.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dan media powerpoint. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dan media powerpoint. 

3. Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pembelajaran. 

3.4.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan siklus II. 

2. Menganalisis catatan keberhasilan dan kendala pada proses pembelajaran 

siklus II dengan membandingkan kondisi pada siklus I. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pembelajaran siklus II. 

4. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III bersama guru mitra. 

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

1. Merancang kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus III.  

2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini kekurangan yang terjadi pada siklus II 

diperbaiki.  

3. Menyusun perangkat pembelajaran. 

4. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi. 

5. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menerapkan model talking stick 

dan media powerpoint. Siklus III prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Pra Pembelajaran (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menyiapkan peserta didik, materi dan sumber pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru memberikan motivasi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan inti (65 menit) 

a. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dari aneka sumber (eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan media pembelajaran tentang sejarah uang dan uang 

yang beredar di masyarakat (eksplorasi) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan media 

(elaborasi) 

d. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, terdiri atas 4 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Siswa diperbolehkan untuk membaca materi 

(ekplorasi) 
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e. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa membahas hasil diskusi tersebut 

(elaborasi) 

f. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. 

Guru menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau materi (elaborasi) 

g. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama 

(elaborasi) 

h. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi tentang sejarah uang dan uang yang beredar 

di masyarakat (eksplorasi) 

i. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

(elaborasi) 

j. Guru memberikan umpan balik dan bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa (konfirmasi) 

k. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan (konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 
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3.4.3.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dan media powerpoint. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dan media powerpoint. 

3. Mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pembelajaran. 

3.4.3.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan siklus III. 

2. Menganalisis catatan keberhasilan dan kendala pada proses pembelajaran 

siklus III. 

3. Menganalisis hasil pembelajaran siklus III, yang terdiri atas keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar. Jika telah mencapai indikator keberhasilan, 

maka penelitian dihentikan. 

 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

Supardi (2014: 129), data yang baik adalah data yang diambil dari 

sumber yang tepat dan akurat. Dalam PTK ini sumber data adalah sebagai berikut: 

3.5.1.1 Guru  

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi keterampilan mengajar 

yang dilakukan selama siklus I, II dan III dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model pembelajaran talking stick dengan media powerpoint. 
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3.5.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi pada lembar observasi 

aktivitas siswa dan hasil belajar siklus I, II dan III. 

3.5.1.3 Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan diperoleh catatan selama proses 

pembelajaran yang berdasarkan dari hasil pengamatan yang terekam dalam lembar 

observasi selama siklus I, II dan III yang dinyatakan dalam bentuk kalimat agar 

tidak lupa. 

3.5.1.4 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa nilai awal, foto, video, buku dan nilai 

evaluasi. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar pengamatan 

keterampilan mengajar guru dan catatan lapangan. 

3.5.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa nilai yang 

diperoleh dari hasil kerja siswa berdasarkan tes evaluasi yang dilakukan setiap 

akhir pertemuan dalam siklus I, II dan III selama pembelajaran IPS. 
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

teknik non tes dan teknik tes, sebagai berikut : 

3.5.3.1 Teknik Non Tes 

Teknik non tes adalah suatu alat penilaian yang  digunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan 

tes (Hamdani, 2011: 316). Dalam penelitian, teknik non tes dilakukan dengan  

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

1. Observasi 

Observasi adalah salah satu bentuk teknik non tes yang digunakan untuk 

menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung, saksama dan 

sistematis (Hamdani, 2011: 317 ). Menurut Poerwanti ( 2008 : 3.20 ) sebelum 

melakukan kegiatan obeservasi, maka peneliti harus terlebih  menyusun lembar 

observasi dengan menentukan siapa yang akan diobservasi, siapa yang akan 

mengobservasi dan kegiatan atau tindakan apa yang akan diobservasi.  

Dalam penelitian ini, observasi difokuskan untuk mengamati 

keterampilan guru, dan aktivitas siswa  yang disusun melalui lembar  observasi. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2008: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan semakin baik apabila didukung 

oleh foto-foto, video dan catatan yang ada.  
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Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

data hasil belajar siswa pada setiap siklus dengan menggunakan model talking 

stick dengan media powerpoint. 

3. Catatan lapangan 

Menurut Muhadi ( 2011: 132) catatan lapangan merupakan bukti otentik 

berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang ada di lapangan, 

sesuai dengan fokus penelitian yang ditulis secara deskriptif dan reflektif. Catatan 

lapangan dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau 

observasi terhadap suatu objek atau subjek penelitian tindakan kelas. Berbagai 

hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, interaksi 

guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa dan berupa aspek lain yang dapat 

dicatat sebagai catatan lapangan dan digunakan sebagai sumber data PTK.  

Dalam penelitian ini, catatan lapangan dibuat untuk mencatat hal-hal 

penting yang terjadi selama proses pembelajaran IPS  yang berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran talking stick dan media powerpoint pada siklus 

I, II dan III. Catatan lapangan ini digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi dan sebagai  masukan bagi guru dalam melakukan 

refleksi.  

3.5.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang 

dites, dalam hal ini adalah siswa dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas 
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tersebut, akan ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada siswa tersebut. 

(Poerwanti, 2008: 1.42) 

 Dalam penelitian ini teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan 

menggunakan alat pengumpulan data berupa soal evaluasi yang diberikan pada 

siswa pada akhir pertemuan pada setiap siklus. Tes dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengukur ketercapaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPP, dan 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan.Tes tertulis ini 

disajikan dalam bentuk soal evaluasi. 

3.6.4 Teknik Analisis Data 

3.6.4.1 Kualitatif  

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari menganalisa lembar 

observasi keterampilan mengajar guru, lembar observasi aktivitas siswa serta 

catatan lapangan, serta dokumen foto dan video yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Untuk Data Kualitatif berupa hasil pengamatan  keterampilan mengajar 

guru dan aktivitas siswa dipaparkan dengan menggunakan kategori/ kriteria. 

Poerwanti, dkk (2008: 6.9) menerangkan bahwa cara untuk mengolah data skor 

tersebut sebagai berikut : 

1. Menentukan skor terendah 

2. Menentukan skor tertinggi 

3. Mencari median (nilai tengah) 

4. Membagi rentang niai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 
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Menurut Herryanto (2008: 5.3) pembagian rentang menjadi 4 kategori 

dilakukan dengan cara menghitung kuartil dari jumlah skor yang ada. Dengan 

demikian kita kenal dengan kuartil pertama ( ), kuartil kedua ( ), kuartil ketiga 

( ), sedangkan kuartil keempat ( ), tidak dibicarakan karena merupakan data 

yang lengkap. Untuk mengetahui lebih jelas cara menentukan kualifikasi nilai 

maka akan dijelaskan di bawah ini: 

 

Jika banyak data (n ≥ 3) maka banyak data yang terletak di bawah = 

. Banyak data yang terletak di antara  dan = , banyak data yang 

terletak diantara  dan  = , dan banyak data yang terletak diantara  dan 

 = . 

Adapun rumus mencari letak kuartil adalah sebagai berikut (Herryanto, 

2008:5.3) : 

 

Keterangan : 

n = banyaknya skor 

 = kuartil ke-i 

i = 1, 2, 3 

Letak =  n + 1 Letak =  n + 

1 

 

Letak =  n + 1 
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Dari perhitungan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 2 tersebut, maka didapatkan 

tabel kategori penilaian kualitatif sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kategori Penilaian Data Kualitatif 

Skor yang diperoleh Kategori 

≤ skor ≤ skor tertinggi Sangat baik 

 ≤ skor <  Baik 

 ≤ skor <  Cukup 

Skor terendah ≤ skor <  Kurang 

 

Dari perhitungan kuartil, maka didapatkan tabel klasifikasi kategori 

penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

pendekatan model pembelajaran talking stick dan media powerpoint. 

Tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk keterampilan mengajar guru 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Kategori Penilaian untuk Keterampilan Mengajar Guru 

Skor yang Diperoleh Kategori 

39 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik 

30 ≤ skor < 39 Baik 

21 ≤ skor < 30 Cukup 

12 ≤ skor < 21 Kurang 
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Tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 

Kategori Penilaian untuk Aktivitas Siswa 

Skor yang Diperoleh Kategori 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26 Baik 

14 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 14 Kurang 

 

3.6.4.2 Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistik deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan 

dengan menentukan persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal dan rata-

rata (mean). Data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase. Adapun langkah-

langkah untuk mengolah data kuantitatif yaitu: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

 

     

Keterangan : B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

         St = Skor teoritis 

(Poerwanti, 2008:6.15) 

Nilai =  x 100 
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2. Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar klasikal 

Untuk menghitung persentase ketuntasan hasil belajar klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut (Aqib dkk, 2014: 41): 

 

 

3. Menghitung nilai rata-rata satu kelas (Mean) 

Untuk mencari nilai rata-rata satu kelas yaitu dengan rumus sebagai 

berikut: 

( Sugiyono, 2010: 49 )  

 

 

Keterangan : Me  = nilai rata-rata kelas 

   = jumlah nilai siswa dalam satu kelas 

  n  = jumlah siswa dalam satu kelas 

 

Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasi dengan kriteria 

ketuntasan belajar siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 yang dikelompokan 

kedalam kategori tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut : 

 

 

 

P=  x 100 % 

Me =  
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Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar Siswa 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria ketuntasan 

individual 

Kualifikasi 

≥ 80% ≥ 66 Tuntas 

< 80 % < 66 Tidak tuntas 

 

( KKM mata pelajaran IPS di kelas III B SDN Ngaliyan 03 tahun pelajaran 2014/ 

2015) 

 

3.6 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran talking stick 

dan media powerpoint  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kelas III 

B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS dengan indikator 

sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

talking stick dan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik dengan skor 30  skor  39. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

talking stick dan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik dengan skor 20  skor  26. 
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3. 80 % siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 kota Semarang mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 66 dalam pembelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran talking stick dan media powerpoint. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPS melalui penerapan model 

talking stick dan media powerpoint pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang dan pembahasan yang disajikan pada bagian pembahasan maka dapat 

disimpulkan: 

1. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas III B SDN 

Ngaliyan 03 Kota Semarang melalui penerapan model talking stick dan media 

powerpoint. 

2. Model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 

03 Kota Semarang. 

3. Media powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang. 

4. Terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 

Kota Semarang dalam pembelajaran IPS. 

Dengan demikian maka hipotesis tindakan penelitian ini telah terbukti 

kebenarannya yaitu penerapan model talking stick dan media powerpoint dapat 
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meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada siswa 

kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan dan pelaksanaan pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dan media powerpoint pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru dalam proses pembelajaran IPS harus selalu berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan menerapkan model dan media 

pembelajaran yang inovatif. 

2. Guru dalam proses pembelajaran IPS harus menerapkan model pembelajaran 

yang inovatif, salah satunya model talking stick. 

3. Guru dalam proses pembelajaran IPS harus menerapkan media pembelajaran 

yang inovatif, salah satunya media powerpoint. 

4. Siswa harus lebih aktif dan belajar lebih rajin, agar hasil belajar yang telah 

diperoleh sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan dapat dipertahankan 

bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Penerapan Model Talking Stick dengan Media Powerpoint 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang  

 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran 

talking stick dan 

media powerpoint 

1. Melakukan prapembelajaran 

2. Melakukan apersepsi 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Menjelaskan materi pokok dengan 

menggunakan media. 

5. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok,  

6. Membimbing jalannya diskusi 

7. Membahas hasil diskusi 

8. Memberi penguatan 

9. Menggunakan model talking stick. 

10. Keterampilan mengajukan 

pertanyaan. 

11. Mengelola kondisi kelas. 

12. Menutup pelajaran. 

 Guru 

 Foto  

 video 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran 

talking stick dan 

media powerpoint 

1. Siswa mempersiapkan diri unutk 

mengikuti pembelajaran. 

2. Siswa menanggapi apersepsi. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru. 

4. Siswa berdiskusi dan membaca 

materi pembelajaran. 

5. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

6. Siswa melakukan kegiatan talking 

stick. 

7. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. 

8. Siswa merefleksi dan 

menyimpulkan pembelajaran. 

 Siswa 

 Foto  

 Video  

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 

Lampiran 1 
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3 Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran 

talking stick dan 

media powerpoint 

1. Menjelaskan macam-macam 

tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah. 

2. Menjelaskan perbedaan pasar 

tradisional dan pasar modern. 

3. Menyebutkan keuntungan dan 

kerugian jual beli di pasar 

tradisional. 

4. Menyebutkan keuntungan dan 

kerugian jual beli di pasar modern. 

5. Menjelaskan macam-macam 

tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah. 

6. Menjelaskan keuntungan jual beli 

di koperasi sekolah dan kantin 

sekolah. 

7. Menyebutkan macam-macam 

kebutuhan sehari-hari dan 

fungsinya. 

8. Menjelaskan yang dimaksud 

dengan barter. 

9. Menyebutkan jenis uang kartal. 

10. Menyebutkan jenis uang giral. 

11. Menyebutkan ciri-ciri uang yang 

beredar di masyarakat. 

 Siswa   Tes 

tertulis 
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Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

Penerapan Model Talking Stick dengan Media Powerpoint 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang 

Langkah-langkah model 

pembelajaran talking stick 

dan media powerpoint 

Keterampilan guru 

Indikator keterampilan 

guru dalam pembelajaran 

IPS dengan model 

pembelajaran talking stick 

dan media powerpoint 

1. Guru melakukan 

prapembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi 

pokok dengan menggunakan 

media. 

4. Guru membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok dan siswa 

mengerjakan tugas 

kelompok. 

5. Guru dan siswa membahas 

hasil diskusi. 

6. Guru menyiapkan tongkat 

dan bersama siswa memulai 

kegiatan menggunakan 

model talking stick. 

7. Tongkat diberikan kepada 

siswa dan diberikan kepada 

siswa lain. Siswa yang 

memegang tongkat 

mendapat pertanyaan dari 

guru. 

8. Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan. 

9. Guru dan siswa melakukan 

kesimpulan dan evaluasi 

10. Guru menutup 

a. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

b. Keterampilan 

memberi penguatan 

c. Keterampilan 

bertanya 

d. Keterampilan 

menggunakan variasi 

e. Keterampilan 

menjelaskan 

f. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

g. Keterampilan 

mengelola kelas 

h. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil 

1. Melakukan 

prapembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Melakukan apersepsi 

(keterampilan bertanya 

dan membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

membuka pelajaran) 

4. Menjelaskan materi pokok 

dengan menggunakan 

media (keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

5. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok 

(keterampilan mengelola 

kelas dan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

6. Membimbing jalannya 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas, mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

7. Membahas hasil diskusi 

(keterampilan mengelola 

kelas dan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 
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pelajaran 8. Memberi penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

9. Menggunakan model 

talking stick  

(keterampilan 

mengadakan variasi dan 

mengelola kelas) 

10.  Keterampilan 

mengajukan pertanyaan 

(keterampilan bertanya) 

11. Mengelola kondisi kelas 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

12. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

Penerapan Model Talking Stick dengan Media Powerpoint 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III B 

SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang 

Langkah-langkah model 

pembelajaran talking stick 

dan media powerpoint 

Aktivitas siswa 

Indikator aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS 

dengan model pembelajaran 

talking stick dan media 

powerpoint 

1. Guru melakukan 

prapembelajaran. 

2. Guru melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi 

pokok dengan 

menggunakan media. 

4. Guru membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok dan siswa 

mengerjakan tugas 

kelompok. 

5. Guru dan siswa 

membahas hasil diskusi. 

6. Guru menyiapkan 

tongkat dan bersama 

siswa memulai kegiatan 

menggunakan model 

talking stick. 

7. Tongkat diberikan 

kepada siswa dan 

diberikan kepada siswa 

lain. Siswa yang 

memegang tongkat 

mendapat pertanyaan 

dari guru. 

8. Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan. 

a. Visual Activities, 

antara lain membaca, 

memperhatikan 

gambar demonstrasi, 

percobaan, melihat 

pekerjaan orang lain. 

b. Oral Activities, antara 

lain menyatakan 

pendapat, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, wawancara, 

diskusi. 

c. Listening Activities, 

antara lain 

mendengarkan uraian, 

mendengarkan musik, 

mendengarkan pidato. 

d. Drawing Activities, 

antara lain 

menggambar, 

membuat grafik, 

membuat diagram. 

e. Motor Activities, 

antara lain melakukan 

percobaan, bermain, 

membuat konstruksi 

f. Mental Activities, 

antara lain mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisa, melihat 

1. Siswa mempersiapkan 

diri unutk mengikuti 

pembelajaran(emotional 

activities) 

2. Siswa menanggapi 

apersepsi (mental activities 

dan oral activities) 

3. Siswa menyimak 

penjelasan guru (listening 

activities) 

4. Siswa berdiskusi dan 

membaca materi 

pembelajaran(oral activities, 

visual activities, listening 

activities dan mental activities) 

5. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi(oral activities) 

6. Siswa melakukan 

kegiatan talking 

stick(emotional activities, oral 

activities, motor activities) 

7. Siswa menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

guru(oral activities, mental 

activities 

8. Siswa merefleksi dan 

menyimpulkan 

pembelajaran(oral activities, 

writimg activities) 
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9. Guru dan siswa memberi 

kesimpulan dan evaluasi 

10. Guru menutup 

pelajaran 

hubungan, mengambil 

keputusan.   

g. Writing Activities, 

antara lain menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket.  

h. Emotional Activities, 

antara lain 

bergembira, 

bersemangat, berani, 

gugup.    
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

dalam pembelajaran IPS melalui model Talking stick dengan  

media Powerpoint pada Siswa Kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang 

Siklus …. 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 03 

Kelas/ Semester : III B / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : ………/…….. 

Petunjuk   : 

1. Bacalah indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria penilaian (Rusman, 2014: 100): 

Skor 4 jika semua indikator  atau item tampak. 

Skor 3 jika hanya 3 indikator atau item yang tampak. 

Skor 2 jika hanya 2 indikator atau item yang tampak. 

Skor 1 jika hanya 1 indikator atau item yang tampak. 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Melakukan pra-

pembelajaran  

a. Mengucapkan salam   

b. Melakukan presensi  

c. Mengkondisikan siswa  

d. Menyiapkan media dan sumber belajar  

2 Melakukan 

apersepsi 

a. Mengulas pelajaran lalu   

b. Mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

 

c. Relevan dengan materi  

d. Berkaitan dengan kehidupan siswa  

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Sesuai dengan indikator   

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami  

c. Sistematis  
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d. Sesuai dengan tingkat domain siswa  

4 Menjelaskan 

meteri pokok 

dengan 

menggunakan 

media 

a. Menyampaikan materi pembelajaran   

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami 

siswa 

 

c. Kesesuaian materi dengan media  

d. Materi dikaitkan dengan kehidupan 

siswa 

 

5 Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok 

a. Menentukan jumlah anggota kelompok   

b. Mengatur posisi tempat duduk untuk 

masing-masing kelompok 

 

c. Membentuk kelompok secara heterogen  

d. Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 

 

6 Membimbing 

jalannya diskusi 

a. Menjelaskan cara mengerjakan tugas 

yang diberikan 

  

b. Memberi arahan agar siswa lebih 

memahami 

 

c. Mengawasi siswa dalam mengamati 

gambar 

 

d. Memberi rambu-rambu cara 

mengerjakan lembar kerja 

 

7 Membahas hasil 

diskusi 

a. Mengawasi jalannya presentasi   

 

 

 

 

 

 

b. Menunjuk siswa yang 

mempresentasikan hasil diskusinya 

 

c. Memberikan kesempatan kelompok lain 

menanggapi hasil presentasi 

 

d. Menutup presentasi  

8 Memberi 

penguatan 

a. Memberikan kalimat pujian   

b. Meluruskan kesalahpahaman siswa  

c. Memberikan penghargaan/ reward bagi 

siswa yang aktif 

 

d. Memberikan motivasi berupa 

penguatan 

 

9 Menggunakan 

model talking 

stick 

a. Memberikan tongkat kepada siswa   

b. Menarik minat siswa   

c. Sesuai dengan karakteristik anak SD  

d. Mengajak siswa untuk berinteraksi  

10 Keterampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan sesuai dengan materi   

b. Pertanyaan jelas dan dimengerti  

c. Sesuai dengan tingkat domain kognitif 

siswa 
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d. Pemberian waktu berpikir  

11 Mengelola 

kondisi kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa   

b. Berkeliling membagi perhatian  

c. Menegur siswa yang gaduh  

d. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

waktu yang ditentukan 

 

12 Menutup 

pelajaran 

a. Membuat kesimpulan bersama siswa   

b. Memberikan refleksi  

c. Memberikan soal evaluasi  

d. Memberikan tindak lanjut  

 

Jumlah skor = ……… Kategori =………… 

 

Skor maksimal  : 12 x 4 = 48 

Skor minimal   : 12 x 1 = 12 

Skor diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi : 

12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. n = banyaknya skor = 37 

 

Letak  =  (n + 1) 

    =  (37 + 1) 

    =   x 38 = 9,5 = 10 

Jadi  adalah nilai data ke-10 yaitu 21 

Letak  =  (n + 1)    Letak  =  (n + 1)  

    =  (37 + 1)       =  (37 + 1)  

    =   x 38 = 19      =   x 38 = 28,5 =28 

Jadi  adalah nilai data ke-19 Jadi  adalah nilai data ke-29 yaitu 40 

 yaitu 30  
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Tabel 1 

Klasifikasi Kategori Penilaian Keterampilan Guru 

Skor yang Diperoleh Kategori Ketuntasan 

39 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik Tuntas  

30 ≤ skor < 39 Baik  Tuntas  

21 ≤ skor < 30 Cukup  Tidak tuntas  

12 ≤ skor < 21 Kurang  Tidak tuntas 

 

 Semarang,                 2015 

Observer,  

  

 

Dwi Priyani, S.Pd 

NIP.198709182010012025
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui  model pembelajaran Talking Stick dengan 

 media powerpoint pada Siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang  

Siklus …. 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 03 

Kelas/ Semester : III B / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : ………/…….. 

Petunjuk   : 

1. Bacalah indikator aktivitas siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria penilaian (Rusman, 2014: 100): 

Skor 4 jika semua indikator  atau item tampak. 

Skor 3 jika hanya 3 indikator atau item yang tampak. 

Skor 2 jika hanya 2 indikator atau item yang tampak. 

Skor 1 jika hanya 1 indikator atau item yang tampak. 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Siswa 

mempersiapkan 

diri untuk 

mengikuti 

pembelajaran. 

(emotional 

activities) 

a. Menempati tempat duduk masing-

masing 

  

b. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai  

c. Menyiapkan buku dan alat tulis  

d. Sikap tenang dalam menerima 

pembelajaran 

 

2 Siswa menanggapi 

apersepsi. (mental 

activities, oral 

activities) 

a. Sikap memperhatikan   

b. Menjawab pertanyaan yang diberikan  

c. Mendengarkan pendapat teman  

d. Menanggapi apersepsi dengan  



227 

 

 

 

 semangat 

3 Siswa menyimak 

penjelasan guru. 

(listening 

activities) 

 

a. Sikap tenang dan memusatkan 

perhatian 

  

b. Memperhatikan penjelasan guru dan 

media yang ditampilkan 

 

c. Mencatat hal-hal penting  

d. Bertanya apabila kurang memahami  

4 Siswa berdiskusi 

dan membaca 

materi 

pembelajaran. 

(oral activities, 

visual activities, 

listening activities, 

mental activities) 

a. Duduk di dalam kelompok diskusi 

masing-masing 

  

b. Ikut mencari jawaban dari soal diskusi 

dengan anggota kelompok 

 

c. Tidak gaduh saat diskusi  

d. Menghargai pendapat teman 

kelompoknya 

 

5 Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi (oral 

activities) 

 

a. Berani mempresentasikan hasil diskusi   

b. Melakukan presentasi dengan  baik dan 

sopan 

 

c. Memperhatikan presentasi kelompok 

lain 

 

d. Kalimat jelas dan mudah dipahami   

6 Siswa melakukan 

kegiatan talking 

stick (emotional 

activities, oral 

activities, motor 

activities) 

a. Menerima tongkat dari teman lain   

b. Memberi tongkat kepada teman dengan 

baik 

 

c. Ikut menyanyikan lagu dan mengikuti 

irama 

 

d. Tidak mengganggu teman lain  

7 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru. 

(oral activities, 

mental activities) 

a. Berani menyampaikan pendapat   

b. Bertanggungjawab dan menyampaikan 

pendapat dengan percaya diri dan sopan 

 

c. Jawaban sesuai dengan pertanyaan  

d. Mendengarkan jawaban teman  

8 Siswa merefleksi 

dan menyimpulkan 

pembelajaran. (oral 

activities, writing 

activities) 

a. Menyimpulkan materi pembelajaran 

bersama guru 

  

b. Mencatat simpulan  

c. Melaksanakan evaluasi secara mandiri  

d. Menyelesaikan evaluasi tepat waktu  

 

Jumlah Skor = ……….Kategori =…………. 
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Skor Maksimal  : 8 x 4 = 32 

Skor Minimal   : 8 x 1 = 8 

Skor diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi : 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32. 

 n = banyaknya skor = 25 

Letak  =  (n + 1) 

    =  (25 + 1) 

    =   x 26 = 6,5 = 7 

Jadi  adalah nilai data ke-7 = 14 

Letak  =  (n + 1)    Letak  =  (n + 1)  

    =  (25 + 1)        =  (25 + 1)  

    =   x 26 = 13       =   x 26 = 19,5 = 19 

Jadi  adalah nilai data ke-13  Jadi  adalah nilai data ke-20 yaitu 26 

yaitu 20   

Tabel 2 

Klasifikasi Kategori Penilaian Aktivitas Siswa 

Skor yang Diperoleh Kategori Ketuntasan 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik Tuntas  

20 ≤ skor < 26 Baik  Tuntas  

14 ≤ skor < 20 Cukup  Tidak tuntas  

8 ≤ skor < 14 Kurang  Tidak tuntas 

  

  Semarang,                  2015 

Observer,  

 

 

Stacia Alessandra Nau 

NIM.1401511014 
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CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPS melalui  model pembelajaranTalking Stick dengan  

 media powerpoint pada Siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang  

Siklus …. 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Kelas   : III B 

Hari/ Tanggal  : 

Pukul   : 

Petunjuk : Catatlah hal-hal yang terjadi selama Pembelajaran IPS 

melalui melalui  model pembelajaran Talking Stick dan media 

powerpoint pada Siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Semarang,               2015 

Observer, 

 

 

 

Stacia Alessandra Nau 

NIM.1401511014
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PENGGAL SILABUS 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK  

SEKOLAH DASAR KELAS III SEMESTER 2 

TEMA: KEGEMARAN 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar Indikator  Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber dan Media 

PKn 

4.Memiliki 

kebanggaan 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

4.1  Mengenal 

kekhasan 

bangsa 

Indonesia 

seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan 

alam, 

keramahtamah

an 

 

 

 

 Kebanggaan 

sebagai 

bangsa 

Indonesia 

 

 

 Menyebutkan salah satu 

keunikan yang dimiliki 

bangsa Indonesia 

 Menyebutkan 5 contoh 

sikap bangga menjadi 

warga bangsa Indonesia 

 

 

 Menyebutkan salah satu 

keunikan yang dimiliki 

bangsa Indonesia 

 Menyebutkan 5 contoh 

sikap bangga menjadi 

warga bangsa Indonesia  

Lisan  

Tertulis  

Perbuatan  

  

 

 

 

 

 

2 x 35 menit Slamet, dkk. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 3. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional, 

2008 

 

 Muhammad, M. 

Saleh, dkk. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional, 

2008. 

 Sunarso, dkk. Ilmu 

IPS 

2.Memahami 

jenis 

pekerjaan 

dan 

pengguna

2.3 

Memaham

i kegiatan 

jual beli di 

lingkunga

n rumah 

dan 

sekolah 

 

 Kegiatan Jual 

beli di 

lingkungan 

rumah 

 

 

 Menjelaskan macam-

macam tempat kegiatan 

jual beli di lingkungan 

rumah. 

 Menjelaskan ciri-ciri 

pasar tradisional dan 

pasar modern. 

 Menyebutkan 

keuntungan dan kerugian 

jual beli di pasar 

 Menjelaskan macam-

macam tempat kegiatan 

jual beli di lingkungan 

rumah. 

 Menjelaskan perbedaan 

pasar tradisional dan 

pasar modern. 

 Menyebutkan 

keuntungan dan kerugian 

jual beli di pasar 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

 

3 x 35 menit 

Lampiran 2 
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an uang tradisional. 

 Menyebutkan 

keuntungan dan kerugian 

jual beli di pasar modern. 

tradisional. 

 Menyebutkan 

keuntungan dan kerugian 

jual beli di pasar modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Sosial 

3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional, 

2008. 

 Nursa’ban, 

Muhamaad, dkk. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional, 

2007. 

 

Media : LCD 

proyektor, laptop, 

powerpoint, 

tongkat 

 

 

 

 

Priyono, dkk. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional, 2008 

IPA 

6. Memahami 

kenampakan 

permukaan 

bumi, cuaca 

dan 

pengaruhnya 

bagi manusia, 

6.1  

Mendeskri

psikan 

kenampak

an 

permukaa

n bumi di 

lingkunga

n sekitar 

 

 Kenampakan 

permukaan 

bumi 

 

 M

engidentifikasi berbagai 

bentuk permukaaan bumi 

(daratan dan sebaran air) 

 M

enjelaskan melalui 

pengamatan model 

bahwa sebagian besar 

permukaan bumi terdiri 

atas air 

 M

enyimpulkan melalui 

 M

engidentifikasi berbagai 

bentuk permukaaan bumi 

(daratan dan sebaran air) 

 M

enjelaskan melalui 

pengamatan model 

bahwa sebagian besar 

permukaan bumi terdiri 

atas air 

 M

enyimpulkan melalui 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

 

3 x 35 menit 
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serta 

hubungannya 

dengan cara 

manusia 

memelihara 

dan 

melestarikan 

alam 

pengamatan model 

bahwa bentuk bumi tidak 

datar tetapi bulat pipih 

pengamatan model 

bahwa bentuk bumi tidak 

datar tetapi bulat pipih 

 

 Karakter siswa yang diharapkan:      Tanggung jawab ( responsibility ) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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JARING TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKn 

4.1Mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia 

seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

IPA 

6.1  Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi di 

lingkungan sekitar 

 

IPS 

2.3 Memahami 

kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah 

dan sekolah 

 

TEMA: 

KEGEMARAN 



234 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : III B/  2 

Tema    : Kegemaran 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (3 x 35 menit) 

  Hari / Tanggal : Rabu, 18 Februari 2015 

 

A. Standar Kompetensi : 

PKn  : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

IPS  : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

IPA  : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

 

B. Kompetensi Dasar 

PKn : 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan 

IPS : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

IPA : 6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 

 

C. Indikator Kompetensi 

IPS : 

2.3.1 Menjelaskan macam-macam tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

2.3.2 Menjelaskan ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern 

2.3.3 Menyebutkan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar tradisional 

2.3.4 Menyebutkan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar modern 
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D. Tujuan Pembelajaran 

IPS:  

1. Melalui penjelasan dari guru dengan menggunakan media powerpoint, siswa 

dapat menjelaskan macam-macam tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang pasar tradisional dan pasar modern, siswa dapat 

menjelaskan ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern dengan jelas. 

3. Melalui diskusi kelompok tentang pasar tradisional, siswa dapat menyebutkan 3 

keuntungan jual beli di pasar tradisional. 

4. Melalui diskusi kelompok tentang pasar tradisional, siswa dapat menyebutkan 3 

kerugian jual beli di pasar tradisional. 

5. Melalui contoh yang disampaikan guru tentang pasar modern, siswa dapat 3 

menyebutkan keuntungan jual beli di pasar modern. 

6. Melalui contoh yang disampaikan guru tentang pasar modern, siswa dapat 3 

menyebutkan kerugian jual beli di pasar modern. 

 Karakter yang diharapkan :Tanggung jawab ( responsibility)    

Kerjasama (Cooperation) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

E. Materi 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran: 

Talking Stick 

2. Metode Pembelajaran: 

a. Ceramah 
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b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Pra Pembelajaran 

a. Guru memberikan salam 

b. Salah satu siswa dipersilahkan memimpin doa 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menyiapkan peserta didik, materi dan 

media pembelajaran. 

Kegiatan awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

kepada siswa: siapa yang pernah berbelanja ke 

pasar bersama ibu? apa yang kalian beli? apa 

yang kalian amati di sana? 

b. Guru membangkitkan motivasi siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti Eksplorasi 

1. Melibatkan peserta didik mencari informasi 

yang luas dan dalam tentang topik/tema materi 

yang akan dipelajari dari aneka sumber. 

2. Siswa memperhatikan media pembelajaran 

berupa tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah yang ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

65 menit 
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1. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan menggunakan media. 

2. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, 

terdiri atas 4 siswa untuk melaksanakan 

diskusi. Siswa diperbolehkan untuk membaca 

materi. 

3. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa 

membahas hasil diskusi tersebut.  

4. Guru memulai permainan talking stick dengan 

mempersiapkan tongkat. Guru menyuruh 

siswa untuk menutup semua buku atau materi.  

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. 

Tongkat lalu diberikan kepada siswa lain, 

diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk 

tangan bersama.  

6. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian 

dihentikan harus menjawab pertanyaan guru 

seputar materi tentang kegiatan jual beli di 

rumah dan di sekolah. 

7. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan 

harus memperhatikan dan memikirkan 

pertanyaan yang diajukan guru. Demikian 

seterusnya. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik dan bertanya 

jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

2. Guru bersama siswa bertanya jawab 
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meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

Penutup  d. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

e. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa 

f. Guru memberikan tindak lanjut berupa arahan 

agar siswa mempelajari materi selanjutnya 

yaitu tentang kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah 

25 menit 

 

H. Media, Alat/ bahan dan Sumber Belajar 

1. Media : LCD proyektor, laptop, powerpoint, tongkat 

2. Alat : LKS 

3. Sumber Belajar:  

- Muhammad, M. Saleh, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 63-73 

- Sunarso, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 78-81 

- Nursa’ban, Muhamaad, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Halaman 48-51 

 

I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian 

o Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

o Tes proses : ada (selama KBM) 

o Tes Akhir : ada (dalam evaluasi) 

b. Jenis Penilaian 

o Lisan  : ada (dalam apersepsi) 
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o Tertulis : ada (dalam evaluasi) 

o Perbuatan  : ada (selama proses pembelajaran) 

c. Bentuk penilaian 

o Tanya jawab 

o Pilihan Ganda dan jawaban singkat 

d. Alat tes 

o Lembar pengamatan  

o Soal tes  : terlampir 

o Kunci jawaban : terlampir 

 

 Semarang,  18 Februari 2015 

Guru Mitra 

 

 

 

 

Guru Kelas 
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Bahan Ajar 

 

Setiap keluarga mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara lain adalah 

makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Untuk mendapatkan semua 

kebutuhan kita harus berbelanja. Kita berbelanja di tempat jual beli. Di dalam 

kegiatan jual beli terdapat beberapa pelaku. Pelaku kegiatan jual beli meliputi penjual 

dan pembeli, penjual adalah orang yang menjual barang dagangan. Sedangkan 

pembeli adalah orang yang membeli barang dagangan. Tempat jual beli ada yang 

tetap. Misalnya, warung, toko, dan pasar. Para pembeli mendatangi tempat-tempat 

tersebut. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tempat jual beli ada yang tetap. 

Misalnya, warung, toko,dan pasar. Para pembeli mendatangi tempat-tempat tersebut. 

Untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ada pula pedagang keliling. Mereka 

menggunakan gerobak. Sebagian lagi menggunakan pikulan. Untuk memikul barang 

dagangannya. 

 

Pedagang keliling ada yang menggunakan gerobak 
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Pedagang keliling ada yang menggunakan pikulan 

 

 

Pedagang keliling yang menggunakan mobil 

Dagangannya bermacam-macam. Umumnya sayur-sayuran, buah-buahan. Ikan, 

dan minuman. Ada juga mainan anak. Ada juga yang menggunakan mobil. Mereka 

menjual alat-alat rumah tangga. Seperti ember plastik, bok, tempat sampah, dan lain-

lain. Ada yang menjual makanan. Di tempat yang ada keramaian. Tempat mereka 

tidak tetap. Mereka selalu berpindah-pindah. 
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1. Terjadinya kegiatan jual beli 

Tidak semua kebutuhan dihasilkan sendiri. Petani menghasilkan beras. Sayur-

sayuran, buah-buahan, dan ikan. Sebagian hasil itu dijual. Hasil penjualan untuk 

membeli kebutuhan lain. Seperti pakaian, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 

Peternak menghasilkan daging, telur, dan susu. Hasil-hasil tersebut tidak dikonsumsi 

sendiri. Sebagian dijual untuk mendapatkan uang. Dengan uang tersebut mereka 

membeli beras, gula, minyak dan lain-lain. Jelaslah bahwa kegiatan jual beli terjadi 

karena adanya perbedaan dalam kebutuhan. Manusia tidak mampu menghasilkan 

sendiri segala kebutuhan hidupnya. Karena itu terjadilah proses kegiatan jual beli. 

 

Hasil ternak dapat dijual untuk mendapatkan uang 

2. Macam-macam tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

Apakah di sekitar tempat tinggal kalian terdapat toko atau warung? Apakah 

rumahmu berdekatan dengan pasar? Warung, toko, pasar merupakan tempat-tempat 

di sekitar tempat tinggal kita yang digunakan untuk kegiatan jual beli. 

a. Warung 

Di sekitar rumah banyak warung. Warung-warung itu ramai dikunjungi pembeli. 

Pagi hari, siang hari, maupun sore hari.  Bahkan malam hari. Di sana dijual barang-

barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya beras, gula, kopi, teh, minyak goreng, dan 

terigu. Ada pula sabun cuci, sabun mandi, odol, sikat gigi, minyak rambut, dan 
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sampo. Masih banyak lagi yang lain. Tidak heran kalau warung-warung itu selalu 

ramai. Dikunjungi para pembeli. Pemilik warung melayani setiap pembeli. Dengan 

ramah dan sopan.  

 

Warung menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

b. Toko  

Selain warung, banyak dijumpai toko. Toko lebih besar dari warung. Toko banyak 

macamnya. Sesuai barang yang dijualnya. Misalnya, toko buku. Khusus menjual 

buku-buku dan alat-alat tulis. Toko sepatu menjual berbagai bentuk dan merek 

sepatu. Demikian pula halnya dengan toko pakaian. Toko obat, dan lain-lain. 

Perhatikan gambar-gambar berikut ini! 
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Masih ada lagi toko-toko yang lain. Misalnya, toko yang menjual barang pecah 

belah. Seperti piring, gelas, cangkir, dan lain-lain. Toko elektronik menjual radio, 

televisi, dan lain-lain. Manakah toko-toko yang pernah kalian kunjungi? 

c. Pasar  

Kalian tentu pernah pergi ke pasar. Bersama teman atau orang tua. Nah, apakah 

pasar itu? Pasar adalah tempat bertemunya para pembeli dan penjual. Syarat-syarat 

terjadinya pasar: 

- Ada penjual 

- Ada pembeli 

- Ada barang yang diperjualbelikan 
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- Ada transaksi jual beli 

- Ada tempat transaksi 

 

Pasar, tempat bertemunya pembeli dan penjual 

Di sekitar kita ada pasar. Pasar banyak kegunaannya bagi manusia. Segala 

kebutuhan dapat dibeli di pasar. Kebutuhan makanan dan pakaian. Alat-alat rumah 

tangga pun dijual di sana. Kalian pernah pergi ke toko. Misalnya toko elektronik. Di 

sana barang-barang yang dijual dipajang. Ada berbagai bentukk ukuran, dan merek. 

Televisi, radio, kipas angin, dan lain-lain. Para pembeli tinggal memilih. Sesuai 

dengan keinginan dan kemampuan.  

 

Barang-barang yang dijual dipajang di toko 
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Demikian pula bila ke toko-toko lain. Misalnya, ke toko pakaian. Toko sepatu atau 

toko buku. Barang-barang yang dijual diperlihatkan. Dipajang dengan rapi. Barang-

barang itu ada yang dipasang harganya. Ada pula yang tidak dipasang harganya. 

Pasar terdiri atas: 

1) Pasar tradisional 

Pedagang sibuk melayani pembeli. Pembeli langsung membayar. Lingkungan 

pasar kurang bersih dan becek. Penerangannya kurang terang. Penataan barang-

barang yang dijual kurang rapi. Kalian pernah melihat pasar seperti itu, bukan? 

Pasar seperti itu disebut pasar tradisional.  

 

Suasana di Pasar Tradisonal 

Ciri-ciri pasar tradisional antara lain: 

a) terjadi tawar-menawar; 

b) pembayaran langsung kepada penjual; 

c)  penjual melayani langsung pembeli; 

d) penataan barang kurang rapi; 

e) lingkungannya kotor, becek dan penerangan kurang. 

2) Pasar modern 

Kita menuju ke pasar swalayan. Kita merasakan suasana yang berbeda. Kebersihan 

dan penerangan jauh berbeda. Lingkungan pasar modern bersih sekali. Penataan 

barang-barang sangat rapi. Dikelompokkan sesuai jenisnya. Hal tersebut 

memudahkan pembeli. Membeli buah-buahan ke bagian buah-buahan. Membeli 
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daging ke bagian daging. Demikian seterusnya. Pembeli melayani diri sendiri. 

Mereka mengambil barangbarang yang hendak dibeli. Dimasukkan ke dalam 

keranjang atau kereta dorong. Barang-barang yang akan dibeli dicatat dulu di 

rumah. Untuk mempermudah dan mempercepat proses belanja. 

 

Suasana yang nyaman di pasar swalayan 

Kemudian mereka menuju kasir. Barang yang diambil dihitung oleh kasir. 

Kemudian dibayar. Ada yang membayar dengan uang. Ada yang menggunakan 

kartu kredit. Akhir-akhir ini banyak menggunakan kartu kredit. Membayar dengan 

kartu kredit dianggap praktis. Seseorang tidak perlu membawa uang. Apabila ingin 

berbelanja. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Akan menimbulkan banyak 

masalah. Misalnya, pencopetan, penjambretan, dan lain-lain. 

Ciri-ciri pasar modern adalah: 

(1) kebersihan dan keamanan terjamin; 

(2) para pembeli melayani diri sendiri; 

(3) tidak ada tawar-menawar harga; 

(4) pembayaran melalui kasir; 
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Kasir sedang melayani pembayaran barang yang dibeli 

(5) selain dengan uang, pembayaran dilakukan dengan kartu kredit. 

Ada lagi contoh pasar yang lain. Misalnya pasar loak. 

 

Pasar Loak 

Yang dijual umumnya barang bekas. Elektronik, pakaian, dan lain-lain. Barang-

barang itu mereka beli dengan harga murah. Kemudian mereka jual lagi. Setelah 

diperbaiki dan dibersihkan. 

Ada pasar khusus beras. Dijual berbagai jenis beras. Misalnya, beras cianjur, beras 

raja lele. Harganya pun berbeda- beda. Sesuai dengan kualitas atau mutu beras. 
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Pasar Beras 

Ada pula pasar ikan. Dijual berbagai jenis ikan. Ikan-ikan itu hasil tangkapan para 

nelayan. Para nelayan ke laut malam hari. Mereka pulang pagi hari. Ikan-ikan hasil 

tangkapannya dijual. Umumnya pasar ikan di tepi pantai. 

 

Pasar Ikan 

Tidak semua barang yang diperjualbelikan dipajang. Ada pula yang hanya 

memperlihatkan contoh-contohnya saja. Para pembeli dapat memesan barang 

sesuai yang di kehendaki. 
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d. Supermarket  

Supermarket adalah toko yang pembelinya dapat memilih dan mengambil barang 

yang ingin dibeli. Barang-barang di supermarket tidak bisa ditawar. Persediaan 

barang di supermarket lebih banyak dan lebih lengkap dibanding toko biasa. Setelah 

mengambil barang-barang yang dibutuhkan, pembeli membawanya ke kasir. Kasir 

akan menghitung jumlah barang yang dibeli dan menyebutkan jumlah harga yang 

harus dibayar oleh pembeli. Untuk mengatasi antrian yang panjang, biasanya 

disediakan beberapa tempat pembayaran di supermarket. Tempat pembelanjaan di 

supermarket dibuat nyaman. Ruangannya diberi penyejuk udara atau AC. Di 

supermarket juga dilengkapi dengan arena permainan anak dan kantin. 

 

Berbelanja di supermarket dapat memilih dan mengambil sendiri barang yang 

diinginkan. 

3. Kelebihan dan kekurangan pasar modern dan pasar tradisional 

No Perbandingan Pasar Modern Pasar Tradisional 

1 Kelebihan  a. Tempat nyaman 

b. Keamanan lebih terjamin 

c. Mutu barang lebih 

terjamin 

a. Harga lebih murah 

b. Harga bisa ditawar 

c. Dilayani langsung oleh 

pedagang 

2 Kekurangan  a) Harga barang lebih mahal 

b) Tak bisa ditawar 

c) Mengeluarkan lebih 

banyak uang untuk 

pembayaran 

a) Tempat kurang 

nyaman 

b) Keamanan kurang 

terjamin 

c) Tempatnya tidak rapi 

dan kurang bersih 
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Media Pembelajaran 
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Nama Kelompok: 

Anggota Kelompok: 

1…………………….. 

2…………………….. 

3…………………….. 

4…………………….. 

Kelas : III B 

 

Petunjuk : Lengkapi cerita di bawah ini dengan memilih jawaban yang tepat 

yang tersedia dalam kolom! 

1. Kebutuhan 

2. Penjual dan pembeli 

3. Supermarket 

4. Pasar tradisional 

5. Pasar loak 

6. Pasar modern 

7. Penjual 

8. Pasar ikan 

9. Toko pakaian 

10. Belanja  

11. Pembeli 

12. Kebersihan dan keamanan terjamin 

13. Jual beli 

14. Toko 

15. Sepatu  

16. Pasar 

17. Warung  

18. Lingkungan kotor dan becek 

19. Barang bekas 

20. Kantin sekolah 

 

Setiap keluarga mempunyai kebutuhan. Untuk mendapatkan semua kebutuhan kita 

harus melakukan kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli terdapat pelaku kegiatan 

jual beli yaitu penjual dan pembeli. Orang yang menjual barang dagangan disebut 
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(1)…………. Sedangkan orang yang membeli barang dagangan disebut 

(2)…………… Kegiatan jual beli terjadi karena adanya (3)……………. 

Di sekitar rumah kita terdapat tempat-tempat terjadinya kegiatan 

(4)………………. Tempat kegiatan jual beli di sekitar rumah seperti warung, 

(5)…………, (6)………….. dan supermarket. Kebutuhan harian seperti beras, kopi, 

gula, teh dan terigu dapat dibeli di (7)…………… Sedangkan pakaian kita dapat 

membeli di toko pakaian dan kita dapat membeli (8)…………. Di toko sepatu. 

Pasar adalah tempat bertemunya antara (9)……………………….. Pasar terdiri 

atas 2 yaitu pasar (10)…………….dan pasar (11)……………… Ada lagi contoh 

pasar lain. Misalnya pasar loak adalah pasar yang menjual (12)………………. 

Adapula pasar yang menjual berbagai jenis ikan disebut (13)…………….. Selain itu, 

terdapat toko yang pembelinya dapat memilih dan mengambil barang yang ingin 

dibeli yaitu (14)……………… Supermarket termasuk dalam jenis pasar modern. 

Ciri pasar modern yaitu harga tak bisa ditawar dan (15)…………………………… 

Sedangkan ciri pasar tradisional adalah terjadi tawar-menawar dan  

(16)…………………………… Dengan ciri-ciri tersebut, maka dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan jika melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional dan 

pasar modern.  
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah No Soal 

Kegiatan 

jual beli di 

lingkungan 

rumah 

 

1. Menjelaskan macam-

macam tempat 

kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah 

 

2.  Menjelaskan ciri-ciri 

pasar tradisional dan 

pasar modern 

 

 

3. Menyebutkan 

keuntungan dan 

kerugian jual beli di 

pasar tradisional 

 

4. Menyebutkan 

keuntungan dan 

kerugian jual beli di 

pasar modern 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

 

Tertulis  

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

Singkat 

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

Singkat 

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

Singkat 

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

Singkat 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

1 

 

1 

 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

5 
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Nama  : 

No.absen : 

Kelas  : III B 

 

 

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d untuk jawaban yang benar! 

1. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut…. 

a. Terminal 

b. Stasiun 

c. Pasar 

d. kantor 

2. Ciri-ciri pasar modern adalah…. 

a. Pembayaran melalui kasir 

b. Terjadi tawar-menawar 

c. Tempatnya kotor 

d. Keamanan tidak terjamin 

3. Terjadinya tawar menawar adalah salah satu ciri dari pasar…. 

a. Loak 

b. Tradisional 

c. Modern 

d. Ikan 

4. Keamanan lebih terjamin adalah kelebihan berbelanja di…. 

a. Loak 

b. Tradisional 

c. Modern  
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d. Ikan 

5. Yang bukan termasuk kekurangan berbelanja di pasar tradisional adalah…. 

a. Tempat kurang nyaman 

b. Bisa ditawar 

c. Keamanan kurang terjamin 

d. Tempatnya tidak bersih 

B. Jawablah soal-soal di bawah ini! 

1. Apa pengertian dari: 

a. Pasar 

b. Pasar loak 

c. Supermarket 

2. Tuliskan ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern! 

3. Sebutkan 4 contoh pasar tradisional dan pasar modern yang kamu ketahui! 

4. Sebutkan 1 keuntungan dan kerugian jual beli di pasar tradisional! 

5. Sebutkan 1 keuntungan dan kerugian jual beli di pasar modern! 
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Kunci Jawaban 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

B. Jawaban Singkat 

1. Pengertian dari: 

a) Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli 

b) Pasar loak adalah pasar yang menjual barang bekas 

c) Supermarket adalah toko yang pembelinya dapat memilih dan mengambil 

sendiri barang yang ingin dibeli. 

2. Ciri-ciri: 

a) Pasar tradisional 

 terjadi tawar-menawar; 

 pembayaran langsung kepada penjual; 

 penjual melayani langsung pembeli; 

 penataan barang kurang rapi; 

 lingkungannya kotor, becek dan penerangan kurang. 

b) Pasar modern  

 kebersihan dan keamanan terjamin; 

 para pembeli melayani diri sendiri; 

 tidak ada tawar-menawar harga; 

 pembayaran melalui kasir; 

 selain dengan uang, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu 

kredit. 
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3. Contoh pasar tradisional : 

Pasar ngaliyan, pasar karang ayu, pasar bulu, pasar johar, pasar jerakah 

Contoh pasar modern : 

Mall, swalayan ono, swalayan goori, swalayan ada, swalayan aneka jaya 

4. Kelebihan dan kekurangan jual beli di pasar tradisional : 

Kelebihan : Harga lebih murah, harga bisa ditawar, dilayani langsung oleh 

pedagang 

Kekurangan : Tempat kurang nyaman, keamanan kurang terjamin, tempatnya tidak 

rapi dan kurang bersih 

5. Kelebihan dan kekurangan jual beli di pasar modern: 

Kelebihan : Tempat nyaman, keamanan lebih terjamin, mutu barang lebih terjamin 

Kekurangan : Harga barang lebih mahal, tak bisa ditawar, mengeluarkan lebih 

banyak uang untuk pembayaran. 

 Teknik Penskoran 

Nilai  x 100 

 

Skor Pilihan Ganda : 

Jika benar = 10 

Jika salah = 0  

Skor Jawaban Singkat : 

Skor no.1 = 20 

Skor no.2 = 40 

Skor no.3 = 20 

Skor no.4 = 10 

Skor no.5 = 10 

Skor maksimum = 150  
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PENGGAL SILABUS 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK  

SEKOLAH DASAR KELAS III SEMESTER 2 

TEMA: PENDIDIKAN 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar Indikator  Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber dan Media 

Matematika 

5. Menghitung keliling, 

luas persegi dan 

persegi panjang, 

serta 

penggunaannya  

dalam pemecahan 

masalah 

5.2 Menghitung luas 

persegi dan 

persegi panjang 

 

 Luas persegi 

dan persegi 

panjang 

 menggambar luas 

persegi dan persegi 

panjang 

 menemukan cara 

menghitung luas 

persegi 

 menemukan cara 

menghitung luas 

persegi panjang 

 menyelesaikan soal 

cerita yang 

berhubungan dengan 

bangun datar 

 menggambar luas 

persegi dan persegi 

panjang 

 menemukan cara 

menghitung luas 

persegi 

 menemukan cara 

menghitung luas 

persegi panjang 

 menyelesaikan soal 

cerita yang 

berhubungan dengan 

bangun datar 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan 

 

 

 

 

 

3 x 35 

menit 

Fajariyah, Nur, dkk. Cerdas 

berhitung mataematika 3. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008. 

 

 

 

 

 Muhammad, M. Saleh, dkk. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 3. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008. 

IPS 

2. Memahami jenis 

pekerjaan dan 

2.3 Memahami 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah dan 

sekolah 

 Kegiatan jual 

beli di 

lungkungan 

sekolah 

 

 Menjelaskan macam-

macam tempat kegiatan 

jual beli di lingkungan 

sekolah 

  Menjelaskan 

 Menjelaskan macam-

macam tempat 

kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah 

  Menjelaskan 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

 

3 x 35 

menit 

Lampiran 3 
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penggunaan uang   keuntungan jual beli di 

koperasi sekolah dan 

kantin sekolah. 

 Menyebutkan macam-

macam kebutuhan 

sehari-hari dan 

fungsinya. 

keuntungan jual beli 

di koperasi sekolah 

dan kantin sekolah. 

 Menyebutkan 

macam-macam 

kebutuhan sehari-hari 

dan fungsinya 

 Sunarso, dkk. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 3. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008. 

 Nursa’ban, Muhamaad, dkk. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 3. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007. 

 

Media : LCD proyektor, 

laptop, powerpoint, tongkat 

 

 

Priyono, dkk. Ilmu 

Pengetahuan Alam 3. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008 

IPA 

6. Memahami 

kenampakan 

permukaan bumi, 

cuaca dan 

pengaruhnya bagi 

manusia, serta 

hubungannya 

dengan cara 

manusia 

memelihara dan 

melestarikan alam 

6.1  

Mendeskripsika

n kenampakan 

permukaan bumi 

di lingkungan 

sekitar 

 

 Kenampakan 

permukaan 

bumi 

 

 M

mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

permukaaan bumi 

(daratan dan sebaran air) 

 M

menjelaskan melalui 

pengamatan model 

bahwa sebagian besar 

permukaan bumi terdiri 

atas air 

 M

menyimpulkan melalui 

pengamatan model 

bahwa bentuk bumi tidak 

datar tetapi bulat pipih 

 M

mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

permukaaan bumi 

(daratan dan sebaran 

air) 

 M

menjelaskan melalui 

pengamatan model 

bahwa sebagian besar 

permukaan bumi 

terdiri atas air 

 M

menyimpulkan melalui 

pengamatan model 

bahwa bentuk bumi 

tidak datar tetapi bulat 

pipih 

 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

 

3 x 35 

menit 

 Karakter siswa yang diharapkan: Tanggung jawab ( responsibility ) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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JARING TEMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

PENDIDIKAN 

Matematika 

5.2 Menghitung luas 

persegi dan 

persegi panjang 

 

IPA 

6.1  Mendeskripsikan 

kenampakan 

permukaan bumi di 

lingkungan sekitar 

 

IPS 

2.3 Memahami 

kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah 

dan sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang 

  Kelas/Semester : III B/  2 

Tema    : Pendidikan 

  Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (3 x 35 menit) 

  Hari / Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015 

 

A. Standar Kompetensi : 

IPS  : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Matematika : 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, 

serta penggunaannya  dalam pemecahan masalah 

IPA   : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara 

manusia memelihara dan melestarikan alam 

 

B. Kompetensi Dasar 

IPS  : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

Matematika : 5.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang 

IPA : 6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar 

 

C. Indikator Kompetensi 

IPS : 

2.3.1 Menjelaskan macam-macam tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah. 

2.3.2 Menjelaskan keuntungan jual beli di koperasi sekolah dan kantin 

sekolah. 

2.3.3 Menyebutkan macam-macam kebutuhan sehari-hari dan fungsinya. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

IPS: 

1. Melalui penjelasan dari guru dengan menggunakan media powerpoint, 

siswa dapat menjelaskan macam-macam tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah , siswa dapat menjelaskan keuntungan jual beli di koperasi 

sekolah dengan tepat. 

3. Melalui tanya jawab tentang tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah , siswa dapat menjelaskan keuntungan jual beli di kantin 

sekolah dengan tepat. 

4. Melalui diskusi kelompok tentang macam-macam kebutuhan sehari-

hari, siswa dapat menyebutkan 10 macam kebutuhan sehari-hari. 

5. Melalui diskusi kelompok tentang macam-macam kebutuhan sehari-

hari, siswa dapat menjelaskan fungsi macam-macam kebutuhan 

sehari-hari dengan baik. 

 Karakter yang diharapkan :Tanggung jawab ( responsibility)    

Kerjasama (Cooperation) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

E. Materi 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran: 

Talking Stick 

2. Metode Pembelajaran: 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan  
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Pra Pembelajaran 

a. Guru memberikan salam 

b. Salah satu siswa dipersilahkan 

memimpin doa 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menyiapkan peserta didik, materi 

dan media pembelajaran. 

Kegiatan awal  

a. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa: siapa yang 

pernah berbelanja atau jajan di kantin 

sekolah dan koperasi sekolah? apa 

saja yang kalian beli? 

b. Guru membangkitkan motivasi siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti Eksplorasi 

a. Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari 

dari aneka sumber. 

b. Siswa memperhatikan media 

pembelajaran berupa tempat kegiatan 

jual beli di lingkungan sekolah yang 

ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

65 menit 
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a. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan menggunakan 

media. 

b. Guru membagi siswa dalam 8 

kelompok, terdiri atas 4 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Siswa 

diperbolehkan untuk membaca materi. 

c. Setelah selesai diskusi, guru bersama 

siswa membahas hasil diskusi tersebut.  

d. Guru memulai permainan talking stick 

dengan mempersiapkan tongkat. Guru 

menyuruh siswa untuk menutup semua 

buku atau materi.  

e. Guru memberikan tongkat kepada 

siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi siswa bernyanyi 

sambil bertepuk tangan bersama.  

f. Siswa yang memegang tongkat saat 

nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi tentang 

kegiatan jual beli di rumah dan di 

sekolah. 

g. Siswa lain yang tidak menjawab 

pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan 

guru. Demikian seterusnya. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan umpan balik dan 

bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 



269 

 

 

 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan 

penyimpulan. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi 

2. Guru memberikan evaluasi untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa 

3. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

menyampaikan kepada siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu 

sejarah uang. 

25 menit 

 

H. Media, Alat/ bahan dan Sumber Belajar 

1. Media : LCD proyektor, laptop, powerpoint, tongkat 

2. Alat : LKS 

3. Sumber Belajar:  

- Muhammad, M. Saleh, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

Halaman 65 

- Sunarso, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 81-87 

- Nursa’ban, Muhamaad, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2007. 

Halaman 52-53 

I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian 

o Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

o Tes proses : ada (selama KBM) 

o Tes Akhir : ada (dalam evaluasi) 
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b. Jenis Penilaian 

o Lisan  : ada (dalam apersepsi) 

o Tertulis : ada (dalam evaluasi) 

o Perbuatan  : ada (selama proses pembelajaran) 

c. Bentuk penilaian 

o Tanya jawab 

o Pilihan Ganda dan Jawaban Singkat 

d. Alat tes 

o Lembar pengamatan  

o Soal tes  : terlampir 

o Kunci jawaban : terlampir 

 

Semarang,  24 Februari 2015 

Guru Mitra 

 

 
 

 

Guru Kelas 
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Bahan Ajar 

 

A. Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

Kegiatan jual beli selain yang ada di pasar, warung, dan toko, ada juga 

kegiatan jual beli yang ada di sekolah. Kegiatan jual beli yang ada di 

sekolah, antara lain koperasi dan kantin sekolah. 

1. Koperasi Sekolah 

Di sekolah biasanya ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah menjual 

berbagai keperluan dan perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, 

penggaris, penghapus, dan lain-lain. Harga barang yang dijual di koperasi 

biasanya lebih murah atau sama dengan harga di pasar. Kita bisa 

membeli perlengkapan sekolah yang kita perlukan di koperasi sekolah.  

Dengan adanya koperasi sekolah ini, siswa tidak lagi berjalan jauh ke 

luar sekolah hanya untuk membeli peralatan sekolah. 

 

Koperasi sekolah menjual berbagai perlengkapan sekolah. 

2. Kantin sekolah 

Selain koperasi, di sekolah ada warung. Namanya warung sekolah. 

Disebut pula kantin sekolah.juga ada kantin. Kantin ini menjual berbagai 

macam makanan. Bila istirahat tiba, kita bisa membeli makanan dan 

minuman di kantin. Jadi, kita tidak perlu membeli jajanan di luar sekolah. 

Biasanya makanan atau jajanan yang dijual di kantin sekolah lebih sehat. 
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Makanan yang dijual dikantin sekolah selalu di bungkus dengan plastik 

atau ditutupi, sehingga lebih terjamin kebersihannya. 

 

Kantin sekolah menjual berbagai makanan dan minuman 

Sebaiknya bila membeli jajanan pilihlah yang dibungkus plastik atau 

jajanan yang ditempatkan dalam wadah yang tertutup. Hal ini untuk 

menjaga agar makanan tidak dihinggapi lalat. Makanan yang dihinggapi 

lalat bisa menyebabkan sakit perut. Jadi, kamu harus hati-hati dalam 

memilih atau membeli makanan. 

B. Keuntungan jual beli di koperasi sekolah dan kantin sekolah 

Koperasi dan kantin yang ada di sekolah sangat membantu siswa 

dalam memenuhi kebuthannya. Selain itu, koperasi dan kantin yang ada 

sangat menguntungkan siswa. 

a. Keuntungan keberadaan koperasi sekolah 

 Menyediakan perlengkapan sekolah siswa 

 Harga barang lebih murah atau sama dengan harga pasar 

 Untuk membeli peralatan sekolah, siswa tidak perlu berjalan jauh 

keluar dari sekolah 

b. Keuntungan keberadaan kantin sekolah 

 Menyediakan jajanan minuman dan makanan  

 Untuk jajan, siswa tidak perlu keluar dari halaman sekolah 

 Harganya murah 

 Makanan yang disediakan kantin, biasanya lebih sehat 
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C. Macam-macam kebutuhan sehari-hari dan fungsinya 

Kita hidup membutuhkan berbagai macam barang. Misalnya, 

kebutuhan untuk makan. Makan merupakan kebutuhan pokok. Kita 

memerlukan nasi yang berasal dari beras. Kita juga memerlukan sayuran, 

telur, daging, ikan, tahu, dan tempe untuk lauk pauk. 

 

Beberapa barang kebutuhan sehari-hari 

Untuk membersihkan badan kita perlu mandi. Untuk mandi kita 

membutuhkan sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi. Sabun mandi 

untuk membersihkan badan. Sikat gigi dan pasta gigi berguna untuk 

membersihkan gigi dari kuman penyakit, dan sampo untuk mencuci 

rambut. Ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli kebutuhan sehari-hari. Ada 

beras, gula pasir, teh, kopi, susu, minyak goreng, telur, daging, ikan, dan 

sampo. Ibu juga membeli sayuran dan buah-buahan. Ada bayam, wortel, 

kacang, buncis, kangkung dan terung. Ada juga buah-buahan, seperti 

pepaya, mangga, nanas, apel, dan sebagainya. Ibu juga membeli 

keperluan bumbu dapur, seperti garam, gula merah, merica, bawang 

putih, bawang merah, dan cabai. 
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Perlengkapan mandi yang kita butuhkan untuk membersihkan badan 

Perhatikan contoh kebutuhan pokok sehari-hari berikut! 
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Kebutuhan pokok di atas, memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing 

dalam kehidupan kita.  
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Media Pembelajaran 
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Nama Kelompok: 

Anggota Kelompok: 

1…………………….. 

2…………………….. 

3…………………….. 

4…………………….. 

Kelas : III B 

 

Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 

Tulislah jawabannya pada kolom di bawah ini! 

A. Barang-barang yang dijual di kantin sekolahmu 

NO JENIS BARANG YANG 

DIJUAL 

NAMA BARANG 

1 Makanan 1. Kerupuk 

2. ………………. 

3. ………………. 

4. ………………. 

5. …………….... 

 

2 Minuman 1. Es teh 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

 

3 Buah-buahan 1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. …………………. 

5. …………………. 
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B. Sebutkan 3 keuntungan keberadaan kantin sekolah! 

C. Tulislah macam-macam peralatan sekolah yang dijual di koperasi 

sekolah! 

D. Sebutkan 3 keuntungan keberadaan koperasi sekolah! 

E.  Macam-macam kebutuhan sehari-hari 

No GAMBAR NAMA BENDA FUNGSI 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah No Soal 

Kegiatan 

jual beli di 

lingkungan 

sekolah 

 

1. Menjelaskan macam-

macam tempat 

kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah. 

 

2. Menjelaskan 

keuntungan jual beli 

di koperasi sekolah 

dan kantin sekolah. 

 

3. Menyebutkan macam-

macam kebutuhan 

sehari-hari dan 

fungsinya 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

 

Tertulis  

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

singkat 

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

singkat 

 

Pilihan 

Ganda 

Jawaban 

singkat 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

1, 2 

 

1,2 

 

 

3,4 

 

3 

 

 

5 

 

4, 5 
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Nama  : 

No.absen : 

Kelas  : III B 

 

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d untuk jawaban yang 

benar! 

1. Kegiatan jual beli yang ada di sekolah, antara lain…. 

a. Pasar 

b. Swalayan 

c. Kantin sekolah 

d. Supermarket 

2. Peralatan sekolah seperti alat tulis dan buku, dapat dibeli di…. 

a. Kantin sekolah 

b. Pedagang kaki lima 

c. Toko pakaian 

d. Koperasi sekolah 

3. Keuntungan dengan adanya kantin sekolah adalah…. 

a. Untuk jajan, siswa tidak perlu keluar dari halaman sekolah 

b. Harganya mahal 

c. Makanannya kotor  

d. Tempatnya tidak bersih 

4. Keuntungan dengan adanya koperasi sekolah, kecuali…. 

a. Harganya murah 

b. Menyediakan perlengkapan sekolah siswa 

c. Untuk membeli peralatan sekolah, siswa tidak perlu berjalan jauh 

keluar dari sekolah 

d. Harganya mahal dan melebihi harga pasar 
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5. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Fungsi benda pada gambar di atas adalah…. 

a. Untuk membersihkan gigi dari kuman  

b. Untuk membersihkan badan pada saat mandi 

c. Untuk dimakan 

d. Untuk mencuci pakaian 

B. Jawablah soal-soal di bawah ini! 

1. Tulislah 2 tempat terjadinya kegiatan jual beli yang ada di sekolah ! 

2. Sebutkan 4 contoh barang-barang yang dijual di kantin sekolahmu ! 

3. Sebutkan 2 keuntungan adanya koperasi sekolah! 

4. Tulislah kebutuhan pokok sehari-hari yang kamu ketahui! 

5. Apa fungsi dari gambar di bawah ini : 

a. garam    b. Pasta Gigi   c. telur  
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Kunci Jawaban 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. D 

3. A 

4. D 

5. B 

B. Jawaban singkat 

1. Kantin adalah warung di sekolah yang menjual berbagai jajanan siswa 

Koperasi sekolah adalah usaha kecil-kecilan di sekolah yang 

menyediakan berbagai perlengkapan sekolah sehingga mempermudah 

siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah. 

2. 4 contoh barang-barang yang ada di kantin sekolahmu: 

Nasi bungkus, mie, es teh, es cream, kerupuk 

3. Keuntungan adanya koperasi sekolah :  

 Menyediakan perlengkapan sekolah siswa 

 Harga barang lebih murah atau sama dengan harga pasar 

 Untuk membeli peralatan sekolah, siswa tidak perlu berjalan jauh 

keluar dari sekolah 

4. Kebutuhan pokok sehari-hari : susu, beras, minyak goreng, gula, 

sayuran, bawang, kecap, minyak tanah, garam, sabun, pasta gigi, 

sampo. 

5. Fungsi: 

a. Garam : sebagai perasa makanan 

b. Pasta Gigi : untuk membersihkan gigi dari kuman 

c. Telur : sebagai lauk pauk  
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Teknik Penskoran 

 

Nilai  x 100 

 

Skor Pilihan Ganda : 

Jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor Jawaban Singkat : 

No.1 = 30 

No.2 = 10 

No.3 = 20 

No.4 = 10 

No.5 = 30 

Skor maksimum : 150 
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PENGGAL SILABUS 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK  

SEKOLAH DASAR KELAS III SEMESTER 2 

TEMA: PERMAINAN 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar Indikator  Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber dan Media 

PKn 

4.Memiliki 

kebanggaan sebagai 

bangsa Indonesia 

4.1  Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

 

 

 

 Kebanggaan 

sebagai bangsa 

Indonesia  

 

 

 Menyebutkan salah 

satu keunikan yang 

dimiliki bangsa 

Indonesia 

 Menyebutkan 5 

contoh sikap 

bangga menjadi 

warga bangsa 

Indonesia 

 Menyebutkan salah satu 

keunikan yang dimiliki 

bangsa Indonesia 

 Menyebutkan 5 contoh sikap 

bangga menjadi warga 

bangsa Indonesia  

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

  

 

 

 

 

 

 

2  x 35 

menit 

Slamet, dkk. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 3. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional, 2008 

 

 

Muhammad, M. 

Saleh, dkk. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional, 2008 

IPS 

2. Memahami jenis 

pekerjaan dan 

penggunaan uang 

2.4 Mengenal 

sejarah uang 
 Sejarah uang 

dan uang yang 

beredar di 

masyarakat 

 

 

 Menjelaskan yang 

dimaksud dengan 

barter 

 Menyebutkan jenis 

uang kartal 

  Menyebutkan  

jenis uang giral 

  Menjelaskan ciri-

 Menjelaskan yang dimaksud 

dengan barter 

 Menyebutkan jenis uang 

kartal 

  Menyebutkan  jenis uang 

giral 

  Menjelaskan ciri-ciri uang 

yang beredar di masyarakat 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

 

3 x 35 menit 

Lampiran 4 
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ciri uang yang 

beredar di 

masyarakat 

 Media : LCD 

proyektor, laptop, 

powerpoint, tongkat 

Fajariyah, Nur, dkk. 

Cerdas berhitung 

mataematika 3. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional, 2008. 

Matematika 

5.Menghitung 

keliling, luas 

persegi dan persegi 

panjang, serta 

penggunaannya  

dalam pemecahan 

masalah 

5.3 

Menyelesaika

n masalah 

yang berkaitan 

dengan 

keliling, luas 

persegi 

Keliling, luas 

persegi dan 

persegi panjang 

 Menyelesaikan 

soal cerita yang 

berhubungan 

dengan keliling 

 Menyelesaikan 

soal cerita yang 

berhubungan 

dengan luas 

persegi 

 Menyelesaikan 

soal cerita yang 

berhubungan 

dengan luas 

persegi panjang 

 Menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan 

keliling 

 Menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan 

luas persegi 

 Menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan 

luas persegi panjang 

Lisan 

Tertulis  

Perbuatan  

 

3 x 35 menit 

 Karakter siswa yang diharapkan: Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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JARING TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

PERMAINAN 

PKn 

4.2. Menampilkan rasa 

bangga sebagai anak 

Indonesia 

IPS 

2.4 Mengenal sejarah 

uang 

 

Matematika: 

5.3 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

keliling, luas persegi 

dan persegi panjang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SDN Ngaliyan 03 Kota Semarang 

Kelas/Semester : III B/  2 

Tema    : Permainan 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (3 x 35 menit) 

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Februari 2015 

 

A. Standar Kompetensi : 

PKn    : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

IPS   : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Matematika : 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, 

serta penggunaannya  dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar 

PKn  : 4.2. Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia 

IPS  : 2.4 Mengenal sejarah uang 

Matematika : 5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling, 

luas persegi 

 

C. Indikator Kompetensi 

IPS : 

2.4.1 Menjelaskan yang dimaksud dengan barter 

2.4.2 Menyebutkan jenis uang kartal 

2.4.3 Menyebutkan jenis uang giral 

2.4.4 Menjelaskan ciri-ciri uang yang beredar di masyarakat 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

IPS: 
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1. Melalui tanya jawab tentang barter, siswa dapat menjelaskan yang 

dimaksudkan dengan barter dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru menggunakan media powerpoint, siswa dapat 

menyebutkan jenis uang kartal dengan tepat. 

3. Melalui penjelasan guru menggunakan media powerpoint, siswa dapat 

menyebutkan jenis uang giral dengan tepat. 

4. Melalui diskusi kelompok tentang ciri-ciri uang yang beredar di 

masyarakat, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri uang yang beredar di 

masyarakat dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan :Tanggung jawab ( responsibility)    

Ketelitian (Carefulness) 

Kerjasama (Cooperation) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

E. Materi 

Sejarah uang dan uang yang beredar di masyarakat 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran: 

Talking Stick 

2. Metode Pembelajaran: 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

d. Penugasan  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 
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Pendahuluan Pra Pembelajaran 

a. Guru memberikan salam 

b. Salah satu siswa dipersilahkan 

memimpin doa 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menyiapkan peserta didik, materi 

dan media pembelajaran. 

Kegiatan awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa: pada saat kita 

berbelanja ke warung, alat 

pembayaran apakah yang kita 

gunakan? Berapa saja nominal uang 

yang kamu ketahui? 

b. Guru membangkitkan motivasi siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti Eksplorasi 

a. Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari 

dari aneka sumber. 

b. Siswa memperhatikan media 

pembelajaran tentang uang 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan menggunakan 

media. 

b. Guru membagi siswa dalam 8 

kelompok, terdiri atas 4 siswa untuk 

65 menit 



291 

 

 

 

melaksanakan diskusi. Siswa 

diperbolehkan untuk membaca materi. 

c. Setelah selesai diskusi, guru bersama 

siswa membahas hasil diskusi tersebut.  

d. Guru memulai permainan talking stick 

dengan mempersiapkan tongkat. Guru 

menyuruh siswa untuk menutup semua 

buku atau materi.  

e. Guru memberikan tongkat kepada 

siswa. Tongkat lalu diberikan kepada 

siswa lain, diiringi siswa bernyanyi 

sambil bertepuk tangan bersama.  

f. Siswa yang memegang tongkat saat 

nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi sejarah 

uang dan uang yang beredar di 

masyarakat. 

g. Siswa lain yang tidak menjawab 

pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan 

guru. Demikian seterusnya. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan umpan balik dan 

bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan 

penyimpulan. 

Penutup  1. Guru bersama siswa menyimpulkan 25 menit 
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materi 

2. Guru memberikan evaluasi untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa 

3. Guru melakukan tindak lanjut berupa 

penguatan agar siswa belajar untuk 

materi selanjutnya 

 

H. Media, Alat/ bahan dan Sumber Belajar 

1. Media : LCD proyektor, laptop, powerpoint, tongkat 

2. Alat : LKS 

3. Sumber Belajar:  

Muhammad, M. Saleh, dkk. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 76-80 

 

I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian 

o Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

o Tes proses : ada (selama KBM) 

o Tes Akhir : ada (dalam evaluasi) 

 

b. Jenis Penilaian 

o Lisan  : ada (dalam apersepsi) 

o Tertulis : ada (dalam evaluasi) 

o Perbuatan  : ada (selama proses pembelajaran) 

 

c. Bentuk penilaian 

o Tanya jawab 

o Pilihan Ganda dan Jawaban Singkat 

d. Alat tes 

o Lembar pengamatan 

o Soal tes  : terlampir 
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o Kunci jawaban : terlampir 

  

Semarang,  26 Februari 2015 

Guru Mitra 

 

 

Guru Kelas 
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Bahan Ajar 

1. Sejarah Uang 

Uang merupakan alat tukar. Uang berguna bagi setiap orang. Dengan 

memiliki uang, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Uang yang 

beredar adalah uang kertas dan uang logam. Uang harus dikelola sebaik-

baiknya. Zaman dulu, orang belum mengenal uang. Belum ada jual beli 

yang menggunakan uang. Orang melakukan tukar-menukar barang. 

Kegiatan tersebut disebut barter. Petani menghasilkan bahan makanan. 

Mereka memerlukan pakaian. Pembuat pakaian (penenun) memerlukan 

makanan. Kemudian mereka melakukan tukar-menukar. Bahan makanan 

ditukar dengan bahan pakaian.  

 

Barter antara kambing dan beras 

Nelayan menghasilkan ikan. Mereka memerlukan beras. Ikan 

ditukarkan dengan beras. Ikan ditukar dengan gula. Garam, rempah-

rempah, dan pakaian. Hewan ternak pun dijadikan alat tukar. Untuk 

mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dasar tukar-menukar adalah 

kesepakatan. Kesepakatan kedua belah pihak. Cara tukar-menukar itu 

banyak kesulitan. Diperlukan alat tukar yang dapat diterima semua orang. 

Dibuatlah alat tukar. Berupa kepingan logam atau besi. Tembaga, emas, 
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perak. Intan, mutiara dan berlian. Itupun masih sulit. Untuk memudahkan 

digunakanlah uang. Uang lebih praktis sebagai alat tukar. Demikian 

sejarah uang sebagai alat tukar. 

2. Jenis uang yang beredar di masyarakat 

Uang sebagai alat tukar. Uang penting bagi setiap manusia. 

Bayangkan apabila tidak memiliki uang. Kita akan mengalami kesulitan. 

Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Bekerja sebagai buruh, pegawai 

swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Dari bekerja diperoleh uang. Uang 

itu untuk memenuhi kebutuhan. 

Uang ada beberapa jenis. Ada uang kartal. Uang giral. Uang kartal terdiri 

atas uang kertas dan uang logam. Uang giral berupa cek dan giro 

 

 

Contoh Uang Kartal 

Pernahkah kalian melihat cek dan giro? Cek dan giro termasuk uang 

bank. Dikeluarkan oleh bank. Bank akan mengeluarkan apabila kita 

memiliki tabungan di bank tersebut. 
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Contoh uang giral 

 

Ada yang disebut kartu kredit. Jika ingin berbelanja tidak perlu 

membawa uang banyak. Cukup membawa kartu kredit. Kita tidak perlu 

membayar tunai. Pembayaran dapat dilakukan kemudian. Biasanya 

melalui tagihan bank penerbit kartu kredit. Jadi, caranya praktis. Kita 

terhindar dari gangguan dalam perjalanan. 

 

Contoh kartu kredit 
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3. Ciri-ciri uang yang beredar di masyarakat 

Mata uang kita rupiah. Terdiri atas 2 macam. Uang logam dan uang 

kertas. Uang logam dan uang kertas disebut uang kartal. Setiap pecahan 

mempunyai nominal. Artinya, nilai yang tertulis pada uang itu. 

Ciri-ciri uang logam antara lain: 

a. terbuat dari logam; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. terdapat tulisan tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk bundar; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp100,00, Rp500,00, Rp1.000,00. 

 

Contoh uang logam 

Ciri-ciri uang kertas antara lain: 

a. terbuat dari kertas; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia dan tanda tangan Dewan Gubernur 

Bank Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. tertulis tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk persegi panjang; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp1.000.00, Rp5.000.00, 

Rp10.000,00, Rp50.000,00, dan Rp100.000,00. 
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Contoh uang kertas 

 

Uang kartal memiliki kelebihan. Ada juga kekurangan. Kelebihan uang 

logam tahan lama. Kekurangannya berat dibawa. Terutama dalam jumlah 

banyak. Kelebihan uang kertas praktis. Mudah dibawa ke mana-mana. 

Kekurangannya, tidak tahan lama. Dan mudah rusak. Uang kartal dicetak 

oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum 

Peruri). Yang berhak mengedarkan uang di Indonesia adalah Bank 

Indonesia. 

 

 

 



299 

 

 

 

Media Pembelajaran 
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Nama Kelompok: 

Anggota Kelompok: 

1…………………….. 

2…………………….. 

3…………………….. 

4…………………….. 

Kelas : III B 

 

Diskusikan bersama teman kelompokmu! 

1. Isilah titik-titik pada bagan di bawah ini! 

Uang sebagai alat tukar. Uang penting bagi setiap manusia. Bayangkan 

apabila tidak memiliki uang. Kita akan mengalami kesulitan. Untuk 

mendapatkan uang harus bekerja. Bekerja sebagai buruh, pegawai 

swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Dari bekerja diperoleh uang. Uang 

itu untuk memenuhi kebutuhan. Ada 2 jenis uang. 

 

 

 

 

 

    Contoh :       Contoh: 

 

 

 

 

 

Jenis uang 

…………… ……………. 

……………. 

………………. 

……………. 

…………….. 
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2. Perhatikan gambar ! 

  

Sebutkan 3 ciri-ciri uang kertas di atas! 

1……………………………………. 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

 

Sebutkan 3 ciri-ciri uang logam di atas ! 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

3. Lengkapi tabel di bawah ini! 

No  Jenis Uang Kelebihan Kekurangan 

1 ……………………. Tahan lama …………………. 

2 ……………………. ………………….. Mudah rusak 

3 Kartu kredit …………………… Harus membayar biaya 

tahunan 
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Materi Pokok Indikator 
Penilaian 

Bentuk Teknis Ranah No Soal 

Sejarah uang 

dan uang yang 

beredar di 

masyarakat 

 

1. Menjelaskan yang 

dimaksud dengan 

barter 

 

2. Menyebutkan jenis 

uang kartal 

 

 

3. Menyebutkan jenis 

uang giral 

 

4. Menjelaskan ciri-

ciri uang yang 

beredar di 

masyarakat 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

Tertulis 

Pilihan Ganda 

Jawaban  

Singkat 

 

Pilihan Ganda 

Jawaban 

singkat 

 

Pilihan Ganda 

Jawaban 

singkat 

Pilihan Ganda 

Jawaban 

singkat 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

1, 2  

1 

 

 

4, 6 

2 

 

 

3, 5 

2 

 

7, 8, 9,10 

3,4,5 
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Nama  : 

No.absen : 

Kelas  : III B 

 

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d untuk jawaban yang 

benar! 

1. Barter adalah cara penukaran…. 

a. Barang dengan uang 

b. Barang dengan barang 

c. Barang dengan tenaga 

d. Uang dengan uang 

2. Bu Tia memiliki gula pasir, kemudian ditukar dengan beras milik Bu 

Ani. Bu Tia dan Bu Ani melakukan kegiatan…. 

a. Jual beli 

b. Barter 

c. Tukaran 

d. Pasaran  

3. Contoh uang giral yaitu…. 

a. Cek dan giro 

b. Cek dan uang kertas 

c. Giro dan uang logam 

d. Uang logam dan cek 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Uang tersebut bernilai…. 

a. Rp 100.000 

b. Rp 10.000 

c. Rp 1.000 

d. Rp 100 

5. Cek termasuk jenis uang…. 

a. Giral 

b. Logam 

c. Kertas 

d. Kartal  

6. Perhatikan gambar. 

Gambar di samping adalah jenis uang…. 

a. Uang logam 

b. Uang kertas 

c. Uang giral 

d. Uang barang 

7. Berikut ini adalah uang logam yang beredar di Negara kita, kecuali…. 

a. Rp 100 

b. Rp 500 

c. Rp 1.000 

d. Rp 5.000 

8. Berikut ini adalah ciri uang kertas, kecuali…. 

a. Bergambar garuda pancasila 

b. Bertuliskan bank Indonesia 

c. Berbentuk lingkaran 

d. Bertanda tangan gubernur bank Indonesia 
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9. Salah satu ciri uang logam adalah…. 

a. Berbentuk persegi panjang 

b. Berbentuk bundar 

c. Terbuat dari kertas 

d. Mudah rusak 

10. Mata uang Negara Indonesia adalah…. 

a. Peso 

b. Rupe 

c. Ringgit 

d. Rupiah 

B. Jawablah soal-soal di bawah ini! 

1. Apa pengertian dari barter? 

2. Sebutkan 2 jenis uang yang beredar di masyarakat! 

3. Tulislah 2 ciri-ciri uang kertas! 

4. Tulislah 2 ciri-ciri uang logam! 

5. a) Sebutkan keuntungan menggunakan uang kertas 

b) Sebutkan kerugian menggunakan uang logam 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



307 

 

 

 

Kunci Jawaban 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. B 

3. A 

4. C 

5. A 

6. A 

7. D 

8. C 

9. B 

10. D 

B. Esay Test 

1. Barter adalah kegiatan tukar-menukar / cara tukar menukar antara 

barang dengan barang. 

2. 2 jenis uang yang beredar di masyarakat adalah uang kartal dan uang 

giral 

3. Ciri-ciri uang kertas:  

a. terbuat dari kertas; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia dan tanda tangan Dewan Gubernur 

Bank Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. tertulis tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk persegi panjang; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp1.000.00, Rp5.000.00, 

Rp10.000,00, Rp50.000,00, dan Rp100.000,00. 

4. Ciri-ciri uang logam: 

a. terbuat dari logam; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. terdapat tulisan tahun percetakan oleh Perum Peruri; 
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e. berbentuk bundar; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp100,00, Rp500,00, Rp1.000,00. 

5. a) Keuntungan menggunakan uang kertas : praktis dan mudah dibawa 

ke mana-mana 

b) Kerugian menggunakan uang logam : berat di bawa ke mana-mana, 

apalagi jika dalam jumlah yang banyak. 

 

 

Teknik Penskoran: 

Nilai  x 100 

Skor Pilihan Ganda : 

Jika benar = 10 

Jika salah = 0 

Skor Jawaban Singkat : 

No.1 = 10 

No.2 = 10 

No.3 = 20 

No.4 = 20 

No.5 = 20 

 Skor Maksimum : 180



309 

 

 

 

 

HASIL BELAJAR SISWA 

PRA SIKLUS 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 ZPO 75 Tuntas  

2 DSSPA 48 Tidak tuntas 

3 NAS 36 Tidak tuntas 

4 ANPKDR 48 Tidak tuntas 

5 AKCM 75 Tuntas 

6 AHW 78 Tuntas 

7 ADF 55 Tidak tuntas 

8 ACE 80 Tuntas 

9 DARF 70 Tuntas 

10 DFH 60 Tidak tuntas 

11 FMF 60 Tidak tuntas 

12 GSP 80 Tuntas 

13 HIR. 78 Tuntas 

14 HTR.. 78 Tuntas 

15 IS 68 Tuntas 

16 IDS 88 Tuntas 

17 MGAnN 38 Tidak tuntas 

18 MBMA 83 Tuntas 

19 MBR 62 Tidak tuntas 

20 MI 75 Tuntas 

21 MRA 53 Tidak tuntas 

22 NRS 88 Tuntas 

23 NAF 80 Tuntas 

24 RAH 80 Tuntas 

25 ZAR 75 Tuntas 

26 I 48 Tidak tuntas 

27 KJ 50 Tidak tuntas 

28 MJFQ 70 Tuntas 

29 LBPH 34 Tidak tuntas 

30 MRA 35 Tidak tuntas 

Jumlah 1948  

Rata-rata 64,93  

  Semarang, 14 Januari 2015 

Observer,  

 
Stacia Alessandra Nau 

NIM. 1401511014 

Lampiran 5 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 03 

Kelas/ Semester : III B / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 18 Februari 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria penilaian (Rusman, 2014: 100): 

Skor 4 jika semua indikator  atau item tampak. 

Skor 3 jika hanya 3 indikator atau item yang tampak. 

Skor 2 jika hanya 2 indikator atau item yang tampak. 

Skor 1 jika hanya 1 indikator atau item yang tampak. 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Melakukan pra-

pembelajaran  

a. Mengucapkan salam  

2 

b. Melakukan presensi  

c. Mengkondisikan siswa - 

d. Menyiapkan media dan sumber 

belajar 
- 

2 Melakukan 

apersepsi 

a. Mengulas pelajaran lalu - 

2 

b. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

- 

c. Relevan dengan materi  

d. Berkaitan dengan kehidupan siswa  

Lampiran 6 
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3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Sesuai dengan indikator  

3 

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami  

c. Sistematis - 

d. Sesuai dengan tingkat domain 

siswa 
 

4 Menjelaskan 

meteri pokok 

dengan 

menggunakan 

media 

a. Menyampaikan materi 

pembelajaran 
 

3 

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami 

siswa 
 

c. Kesesuaian materi dengan media  

d. Materi dikaitkan dengan kehidupan 

siswa 
- 

5 Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok 

a. Menentukan jumlah anggota 

kelompok 
 

3 

b. Mengatur posisi tempat duduk 

untuk masing-masing kelompok 
- 

c. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
 

d. Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 
 

6 Membimbing 

jalannya diskusi 

a. Menjelaskan cara mengerjakan 

tugas yang diberikan 
 

2 

b. Memberi arahan agar siswa lebih 

memahami 
- 

c. Mengawasi siswa dalam mengamati 

gambar 
 

d. Memberi rambu-rambu cara 

mengerjakan lembar kerja 
- 

7 Membahas hasil 

diskusi 

a. Mengawasi jalannya presentasi  

3 

b. Menunjuk siswa yang 

mempresentasikan hasil diskusinya 
 

c. Memberikan kesempatan kelompok 

lain menanggapi hasil presentasi 
 

d. Menutup presentasi - 

8 Memberi 

penguatan 

a. Memberikan kalimat pujian - 

1 

b. Meluruskan kesalahpahaman siswa - 

c. Memberikan penghargaan/ reward 

bagi siswa yang aktif 
 

d. Memberikan motivasi berupa 

penguatan 

 

- 
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9 Menggunakan 

model talking 

stick 

a. Memberikan tongkat kepada siswa  

3 

b. Menarik minat siswa   

c. Sesuai dengan karakteristik anak 

SD 
 

d. Mengajak siswa untuk berinteraksi - 

10 Keterampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan sesuai dengan materi  

3 

b. Pertanyaan jelas dan dimengerti  

c. Sesuai dengan tingkat domain 

kognitif siswa 
 

d. Pemberian waktu berpikir - 

11 Mengelola 

kondisi kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa  

2 

b. Berkeliling membagi perhatian - 

c. Menegur siswa yang gaduh  

d. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

waktu yang ditentukan 
- 

12 Menutup 

pelajaran 

a. Membuat kesimpulan bersama 

siswa 
 

2 b. Memberikan refleksi - 

c. Memberikan soal evaluasi  

d. Memberikan tindak lanjut - 

 

Jumlah skor = 29 Kategori = cukup 

Skor yang Diperoleh Kategori 

39 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik 

30 ≤ skor < 39 Baik  

21 ≤ skor < 30 Cukup  

12 ≤ skor < 21 Kurang  

 

Semarang, 18 Februari 2015 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ZPO 2 1 2 2 2 2 2 2 15 

2 DSSPA 3 1 2 3 2 3 1 2 17 

3 NAS 3 2 2 3 3 3 3 3 22 

4 ANPKDR 3 2 2 3 1 3 2 3 19 

5 AKCM 3 2 2 3 2 3 2 2 19 

6 AHW 3 2 2 2 1 2 2 2 16 

7 ADF - - - - - - - - - 

8 ACE 3 2 2 2 2 3 3 3 20 

9 DARF 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

10 DFH 2 2 2 1 2 2 0 3 14 

11 FMF 3 2 2 3 1 2 1 2 16 

12 GSP 3 3 2 3 3 3 3 2 22 

13 HIR. 3 2 3 2 1 3 1 2 17 

14 HTR.. 3 2 3 3 1 3 2 3 20 

15 IS - - - - - - - - - 

16 IDS 3 3 3 3 3 4 3 2 24 

17 MGAnN 4 2 2 2 2 3 2 3 20 

18 MBMA 3 3 2 3 2 3 2 2 20 

19 MBR 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

20 MI 3 2 3 3 2 3 1 3 20 

21 MRA 3 1 2 2 1 2 2 2 15 

22 NRS 4 2 2 3 3 4 3 3 24 

23 NAF 3 2 1 2 2 2 2 3 17 

24 RAH 3 3 2 3 3 3 2 3 22 

25 ZAR 3 2 2 3 2 3 1 2 18 

26 I 3 1 2 2 2 3 2 2 17 

27 KJ 3 2 2 2 1 2 3 2 17 

28 MJFQ 3 1 3 3 2 3 1 2 18 

29 LBPH 3 2 2 3 3 2 1 2 18 

30 MRA 4 2 2 2 2 3 2 3 20 

Jumlah  84 56 60 71 56 77 54 69 527 

Rata-rata 3 2 2,14 2,53 2 2,75 1,92 2,46 18,8 

Kategori  Cukup  
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Skor yang Diperoleh Kategori 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26 Baik  

14 ≤ skor < 20 Cukup  

8 ≤ skor < 14 Kurang  

 

Semarang, 18 Februari 2015 

Observer,  

                       

        Stacia Alessandra Nau                                  

  NIM.1401511014 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Kelas    : III B 

Hari/ tanggal  : 18 Februari 2015 

Pukul    : 07.00-08.45 

Petunjuk  : Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran talking stick dengan media 

powerpoint pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang. 

 Dalam siklus I, siswa yang tidak hadir ada 2 orang dengan alasan 

sakit. Guru telah membuka pembelajaran dengan baik. Guru telah melakukan 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Namun guru belum 

mengkondisikan siswa dan tidak menyiapkan sumber belajar, sehingga siswa kurang 

siap. Pada saat apersepsi guru belum mengulas pembelajaran yang telah lalu dan 

belum mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. 

Katerampilan guru dalam menjelaskan dan membimbing diskusi kelompok perlu  

ditingkatkan. Guru harus memberi arahan pada siswa agar siswa lebih memahami 

mengenai materi/ LKS yang diberikan. Guru juga harusnya lebih memotivasi siswa 

dengan memberikan penguatan, kalimat pujian dan reward serta meluruskan 

kesalahpahaman siswa. 

Motivasi dan interaksi dalam kegiatan talking stick perlu ditingkatkan. 

Sehingga siswa lebih semangat dan tidak melemparkan tongkat kepada siswa lain 

karena masih takut menjawab pertanyaan. Guru juga mengajak siswa untuk bernyanyi 

dan bertepuk tangan bersama. Dalam hal ini, pengelolaan kondisi kelas perlu 

diperhatikan. Guru perlu berkeliling membagi perhatian, sehingga guru tidak berpusat 
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pada satu tempat saja. Guru mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan dilanjutkan dengan evaluasi. 

 

 

Semarang, 18 Februari 2015 

Observer,  

 

        Stacia Alessandra Nau                                  

NIM.1401511014 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 ZPO 83,3 Tuntas 

2 DSSPA 48 Tidak tuntas 

3 NAS 72,7 Tuntas 

4 ANPKDR 54,7 Tidak tuntas 

5 AKCM 66 Tuntas 

6 AHW 72 Tuntas 

7 ADF - - 

8 ACE 75,3 Tuntas 

9 DARF 78 Tuntas 

10 DFH 44 Tidak tuntas 

11 FMF 54,7 Tidak tuntas 

12 GSP 68,7 Tuntas 

13 HIR. 82 Tuntas 

14 HTR.. 60 Tidak tuntas 

15 IS - - 

16 IDS 72 Tuntas 

17 MGAnN 58,7 Tidak tuntas 

18 MBMA 90,7 Tuntas 

19 MBR 66,7 Tuntas 

20 MI 74 Tuntas 

21 MRA 36 Tidak tuntas 

22 NRS 84 Tuntas 

23 NAF 82,7 Tuntas 

24 RAH 57,3 Tidak tuntas 

25 ZAR 72,7 Tuntas 

26 I 44,7 Tidak tuntas 

27 KJ 66,7 Tuntas 

28 MJFQ 70 Tuntas 

29 LBPH 78 Tuntas 

30 MRA 55,3 Tidak tuntas 

Jumlah 1868,9  

Rata-rata 66,74  

Semarang, 18 Februari 2015 

Observer,  

 
        Stacia Alessandra Nau                                  

    NIM.1401511014 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 03 

Kelas/ Semester : III B / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 24 Februari 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria penilaian (Rusman, 2014: 100): 

Skor 4 jika semua indikator  atau item tampak. 

Skor 3 jika hanya 3 indikator atau item yang tampak. 

Skor 2 jika hanya 2 indikator atau item yang tampak. 

Skor 1 jika hanya 1 indikator atau item yang tampak. 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Melakukan pra-

pembelajaran  

a. Mengucapkan salam  

3 

b. Melakukan presensi  

c. Mengkondisikan siswa - 

d. Menyiapkan media dan sumber 

belajar 
 

2 Melakukan 

apersepsi 

a. Mengulas pelajaran lalu  

4 

b. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 
 

c. Relevan dengan materi  

d. Berkaitan dengan kehidupan siswa 
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3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Sesuai dengan indikator  

3 

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami  

c. Sistematis - 

d. Sesuai dengan tingkat domain 

siswa 
 

4 Menjelaskan 

meteri pokok 

dengan 

menggunakan 

media 

a. Menyampaikan materi 

pembelajaran 
 

3 

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami 

siswa 
 

c. Kesesuaian materi dengan media  

d. Materi dikaitkan dengan kehidupan 

siswa 
- 

5 Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok 

a. Menentukan jumlah anggota 

kelompok 
 

3 

b. Mengatur posisi tempat duduk 

untuk masing-masing kelompok 
 

c. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
 

d. Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 
- 

6 Membimbing 

jalannya diskusi 

a. Menjelaskan cara mengerjakan 

tugas yang diberikan 
 

3 

b. Memberi arahan agar siswa lebih 

memahami 
- 

c. Mengawasi siswa dalam mengamati 

gambar 
 

d. Memberi rambu-rambu cara 

mengerjakan lembar kerja 
 

7 Membahas hasil 

diskusi 

a. Mengawasi jalannya presentasi  

3 

b. Menunjuk siswa yang 

mempresentasikan hasil diskusinya 
 

c. Memberikan kesempatan kelompok 

lain menanggapi hasil presentasi 
 

d. Menutup presentasi - 

8 Memberi 

penguatan 

a. Memberikan kalimat pujian  

2 

b. Meluruskan kesalahpahaman siswa - 

c. Memberikan penghargaan/ reward 

bagi siswa yang aktif 
 

d. Memberikan motivasi berupa 

penguatan 

 

- 
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9 Menggunakan 

model talking 

stick 

a. Memberikan tongkat kepada siswa  

4 

b. Menarik minat siswa   

c. Sesuai dengan karakteristik anak 

SD 
 

d. Mengajak siswa untuk berinteraksi  

10 Keterampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan sesuai dengan materi  

3 

b. Pertanyaan jelas dan dimengerti  

c. Sesuai dengan tingkat domain 

kognitif siswa 
 

d. Pemberian waktu berpikir - 

11 Mengelola 

kondisi kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa  

2 

b. Berkeliling membagi perhatian - 

c. Menegur siswa yang gaduh  

d. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

waktu yang ditentukan 
 

12 Menutup 

pelajaran 

a. Membuat kesimpulan bersama 

siswa 
 

2 b. Memberikan refleksi - 

c. Memberikan soal evaluasi  

d. Memberikan tindak lanjut  

 

Jumlah skor = 37 Kategori = Baik 

Skor yang Diperoleh Kategori 

39 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik 

30 ≤ skor < 39 Baik  

21 ≤ skor < 30 Cukup  

12 ≤ skor < 21 Kurang  

 

Semarang, 24 Februari 2015 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

No Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ZPO 3 2 2 3 3 3 3 3 22 

2 DSSPA 4 2 2 3 3 3 1 2 20 

3 NAS 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

4 ANPKDR 4 3 2 3 2 3 2 3 22 

5 AKCM 4 2 2 3 2 4 2 3 22 

6 AHW 4 3 3 3 2 3 3 3 24 

7 ADF 4 2 2 3 2 3 2 2 20 

8 ACE 4 2 2 3 3 3 1 3 21 

9 DARF 4 3 2 3 3 3 3 3 24 

10 DFH 3 2 3 2 2 3 1 3 19 

11 FMF 3 2 2 3 3 2 2 3 20 

12 GSP 4 3 3 3 3 2 3 3 24 

13 HIR. 4 3 3 3 3 4 1 3 24 

14 HTR.. 4 3 3 3 3 3 2 3 24 

15 IS 4 3 3 3 3 3 1 3 23 

16 IDS 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

17 MGAnN 4 2 2 3 3 3 3 3 23 

18 MBMA 4 2 2 3 3 4 3 3 24 

19 MBR 3 3 2 3 3 2 2 3 21 

20 MI 3 3 3 3 3 4 2 4 25 

21 MRA 4 2 2 3 2 3 3 2 21 

22 NRS 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

23 NAF 4 2 2 2 3 3 3 3 22 

24 RAH 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

25 ZAR 4 2 2 3 3 3 1 2 20 

26 I 4 2 2 2 3 4 2 2 21 

27 KJ 4 2 2 3 3 3 3 2 22 

28 MJFQ 3 3 3 3 3 3 2 2 22 

29 LBPH 3 2 3 3 3 3 1 3 21 

30 MRA 4 2 3 2 3 3 3 3 23 

Jumlah  112 74 74 87 84 93 67 84 675 

Rata-rata 3,73 2,46 2,46 2,9 2,8 3,13 2,43 2,8 22,5 

Kategori  Baik 
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Skor yang Diperoleh Kategori 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26 Baik  

14 ≤ skor < 20 Cukup  

8 ≤ skor < 14 Kurang  

 

Semarang, 24 Februari 2015 

Observer,  

 
        Stacia Alessandra Nau                                  

  NIM.1401511014 
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CATATAN LAPANGAN 

 SIKLUS II 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Kelas    : III B 

Hari/ tanggal  : Selasa, 24 Februari 2015 

Pukul    : 07.00-08.45 

Petunjuk  : Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran talking stick dengan media 

powerpoint pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang. 

Guru telah membuka pembelajaran dengan baik. Namun guru belum 

mengkondisikan siswa. Apersepsi dan tujuan yang disampaikan sudah baik dan 

membangkitkan motivasi siswa. Media yang digunakan pada saat menjelaskan, sudah 

menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. 

Kegiatan diskusi sudah berjalan baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang 

kurang memperhatikan. Guru pun sudah memberi penguatan dengan kalimat pujian 

dan reward bagi siswa yang aktif. Kegiatan talking stick  pada siklus ini sudah 

meningkat. Siswa sudah tidak melemparkan tongkat kepada temannya. Lagu yang 

disiapkan juga sudah dikuasai siswa. Sehingga pembelajaran lebih menyenangkan.  

Selama pembelajaran guru mengkondisikan kelas dengan menegur siswa 

yang gaduh dan memusatkan perhatian siswa. Guru pun harus berkeliling membagi 

perhatian. Guru mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan pembelajaran dan 

dilanjutkan dengan evaluasi. Kemudian guru memberikan tindak lanjut. 

Semarang, 24 Februari 2015 

Observer,  

           
        Stacia Alessandra Nau                                  

  NIM.1401511014 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 ZPO 85,3 Tuntas  

2 DSSPA 55,3 Tidak tuntas 

3 NAS 75,3 Tuntas 

4 ANPKDR 46,7 Tidak tuntas 

5 AKCM 85,3 Tuntas 

6 AHW 93,3 Tuntas 

7 ADF 62 Tidak tuntas 

8 ACE 75,3 Tuntas 

9 DARF 74,7 Tuntas 

10 DFH 50 Tidak tuntas 

11 FMF 73,3 Tuntas 

12 GSP 80 Tuntas 

13 HIR. 85,3 Tuntas 

14 HTR.. 86,7 Tuntas 

15 IS 100 Tuntas 

16 IDS 100 Tuntas 

17 MGAnN 75,3 Tuntas 

18 MBMA 74,7 Tuntas 

19 MBR 70 Tuntas 

20 MI 83,3 Tuntas 

21 MRA 75,3 Tuntas 

22 NRS 98,7 Tuntas 

23 NAF 85,3 Tuntas 

24 RAH 80 Tuntas 

25 ZAR 68,7 Tuntas 

26 I 76,7 Tuntas 

27 KJ 78,7 Tuntas 

28 MJFQ 80 Tuntas 

29 LBPH 84 Tuntas 

30 MRA 72 Tuntas 

Jumlah 2331,2  

Rata-rata 77,7  

Semarang, 24 Februari 2015 

Observer,  

          
        Stacia Alessandra Nau                                  

    NIM.1401511014 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 03 

Kelas/ Semester : III B / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/ Tanggal  : Kamis , 26 Februari 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia! 

4. Kriteria penilaian (Rusman, 2014: 100): 

Skor 4 jika semua indikator  atau item tampak. 

Skor 3 jika hanya 3 indikator atau item yang tampak. 

Skor 2 jika hanya 2 indikator atau item yang tampak. 

Skor 1 jika hanya 1 indikator atau item yang tampak. 

5. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Melakukan pra-

pembelajaran  

a. Mengucapkan salam  

4 

b. Melakukan presensi  

c. Mengkondisikan siswa  

d. Menyiapkan media dan sumber 

belajar 
 

2 Melakukan 

apersepsi 

a. Mengulas pelajaran lalu  

4 

b. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 
 

c. Relevan dengan materi  

a. Berkaitan dengan kehidupan siswa  

Lampiran 8 
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3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

a. Sesuai dengan indikator  

4 

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami  

c. Sistematis  

d. Sesuai dengan tingkat domain 

siswa 
 

4 Menjelaskan 

meteri pokok 

dengan 

menggunakan 

media 

a. Menyampaikan materi 

pembelajaran 
 

4 

b. Kalimat jelas dan mudah dipahami 

siswa 
 

c. Kesesuaian materi dengan media  

d. Materi dikaitkan dengan kehidupan 

siswa 
 

5 Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok 

a. Menentukan jumlah anggota 

kelompok 
 

3 

b. Mengatur posisi tempat duduk 

untuk masing-masing kelompok 
- 

c. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
 

d. Menempatkan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 
 

6 Membimbing 

jalannya diskusi 

a. Menjelaskan cara mengerjakan 

tugas yang diberikan 
 

3 

b. Memberi arahan agar siswa lebih 

memahami 
- 

c. Mengawasi siswa dalam mengamati 

gambar 
 

d. Memberi rambu-rambu cara 

mengerjakan lembar kerja 
 

7 Membahas hasil 

diskusi 

a. Mengawasi jalannya presentasi  

3 

b. Menunjuk siswa yang 

mempresentasikan hasil diskusinya 
 

c. Memberikan kesempatan kelompok 

lain menanggapi hasil presentasi 
 

d. Menutup presentasi - 

8 Memberi 

penguatan 

a. Memberikan kalimat pujian  

3 

b. Meluruskan kesalahpahaman siswa  

c. Memberikan penghargaan/ reward 

bagi siswa yang aktif 
 

d. Memberikan motivasi berupa 

penguatan 

 

- 
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9 Menggunakan 

model talking 

stick 

a. Memberikan tongkat kepada siswa  

4 

b. Menarik minat siswa   

c. Sesuai dengan karakteristik anak 

SD 
 

d. Mengajak siswa untuk berinteraksi  

10 Keterampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan sesuai dengan materi  

3 

b. Pertanyaan jelas dan dimengerti  

c. Sesuai dengan tingkat domain 

kognitif siswa 
 

d. Pemberian waktu berpikir  

11 Mengelola 

kondisi kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa  

3 

b. Berkeliling membagi perhatian  

c. Menegur siswa yang gaduh - 

d. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

waktu yang ditentukan 
 

12 Menutup 

pelajaran 

a. Membuat kesimpulan bersama 

siswa 
 

2 b. Memberikan refleksi  

c. Memberikan soal evaluasi  

d. Memberikan tindak lanjut - 

 

Jumlah skor = 42 Kategori = Sangat Baik 

Skor yang Diperoleh Kategori 

39 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik 

30 ≤ skor < 39 Baik  

21 ≤ skor < 30 Cukup  

12 ≤ skor < 21 Kurang  

 

Semarang, 26 Februari 2015 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

No Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ZPO 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

2 DSSPA 4 3 3 3 3 3 2 2 23 

3 NAS 4 3 4 4 3 4 4 4 30 

4 ANPKDR 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

5 AKCM 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

6 AHW 4 4 3 3 3 3 4 3 27 

7 ADF 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

8 ACE 4 2 3 4 3 3 3 4 26 

9 DARF 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

10 DFH 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

11 FMF 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

12 GSP 4 4 4 3 4 3 4 4 30 

13 HIR. 4 3 3 3 4 4 3 3 27 

14 HTR.. 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

15 IS 4 3 3 3 3 4 3 4 27 

16 IDS 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

17 MGAnN 4 4 3 3 4 3 3 3 26 

18 MBMA 4 3 3 3 4 4 4 4 29 

19 MBR 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

20 MI 4 3 3 4 3 4 3 4 28 

21 MRA 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

22 NRS 4 4 3 3 4 4 4 4 30 

23 NAF 4 3 3 3 4 3 3 3 26 

24 RAH 4 3 3 3 3 4 4 4 28 

25 ZAR 4 3 3 3 3 3 2 4 25 

26 I 4 4 3 3 3 4 3 3 27 

27 KJ 4 3 2 3 3 3 4 3 25 

28 MJFQ 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

29 LBPH 4 4 3 3 4 3 3 3 27 

30 MRA 4 3 3 3 4 3 3 4 27 

Jumlah  119 97 91 96 98 102 95 100 798 

Rata-rata 3,96 3,23 3,03 3,2 3,26 3,4 3,16 3,33 26,6 

Kategori  Sangat baik 
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Skor yang Diperoleh Kategori 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26 Baik  

14 ≤ skor < 20 Cukup  

8 ≤ skor < 14 Kurang  

 

Semarang, 26 Februari 2015 

Observer,  

 
  

        Stacia Alessandra Nau                                  

  NIM.1401511014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



330 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

 SIKLUS III 

 

Nama Guru  : Stacia Alessandra Nau 

Kelas    : III B 

Hari/ tanggal  : Kamis, 26 Februari 2015 

Pukul    : 09.00-10.45 

Petunjuk  : Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran talking stick dengan media 

powerpoint pada siswa kelas III B SDN Ngaliyan 03 Kota 

Semarang. 

Guru telah membuka pembelajaran dengan baik. guru menyampaikan 

apersepsi dan tujuan pembelajaran sehingga menumbuhkan dan membangkitkan 

motivasi siswa. Media powerpoint yang digunakan pada saat menjelaskan sudah 

menarik perhatian siswa. Sehingga siswa mudah dikondisikan dan perhatian mereka 

tetap fokus pada pembelajaran. Kegiatan diskusi pun berjalan baik. Siswa termotivasi 

dan semangat. Guru pun memberi penguatan yang meningkatkan semangat mereka. 

Pada kegiatan talking stick siswa sudah tidak lagi melemparkan tongkat 

kepada siswa lain. Siswa pun ikut bernyanyi bersama. Pertanyaan yang diberikan 

dijawab oleh siswa dengan baik. Pengelolaan kondisi kelas dilaksanakan dengan baik 

sehingga pembelajaran lebih efektif. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, memberikan refleksi dan 

dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. 

Semarang, 26 Februari 2015 

Observer,  

 
        Stacia Alessandra Nau                                  

  NIM.1401511014 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 ZPO 86,1 Tuntas  

2 DSSPA 69,4 Tuntas 

3 NAS 94,4 Tuntas 

4 ANPKDR 76,7 Tuntas 

5 AKCM 94,4 Tuntas 

6 AHW 88,9 Tuntas 

7 ADF 94,4 Tuntas 

8 ACE 94,4 Tuntas 

9 DARF 88,9 Tuntas 

10 DFH 80,6 Tuntas 

11 FMF 88,9 Tuntas 

12 GSP 94,4 Tuntas 

13 HIR. 97,2 Tuntas 

14 HTR.. 77,8 Tuntas 

15 IS 97,2 Tuntas 

16 IDS 100 Tuntas 

17 MGAnN 77,8 Tuntas 

18 MBMA 83,3 Tuntas 

19 MBR 83,3 Tuntas 

20 MI 94,4 Tuntas 

21 MRA 88,9 Tuntas 

22 NRS 100 Tuntas 

23 NAF 91,7 Tuntas 

24 RAH 94,4 Tuntas 

25 ZAR 69,4 Tuntas 

26 I 86,1 Tuntas 

27 KJ 96,1 Tuntas 

28 MJFQ 83,3 Tuntas 

29 LBPH 75 Tuntas 

30 MRA 94,4 Tuntas  

Jumlah  2641,8  

Rata-rata 88,06  

            Semarang, 26 Februari 2015 

Observer,  

                       
        Stacia Alessandra Nau                                  

    NIM.1401511014 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA  SIKLUS I, SIKLUS II 

DAN SIKLUS III 

No Nama Siswa 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Ket  Nilai Ket  Nilai Ket 

1 ZPO 83,3 T 85,3 T  86,1 T  

2 DSSPA 48 TT 55,3 TT 69,4 T 

3 NAS 72,7 T 75,3 T 94,4 T 

4 ANPKDR 54,7 TT 46,7 TT 76,7 T 

5 AKCM 66 T 85,3 T 94,4 T 

6 AHW 72 T 93,3 T 88,9 T 

7 ADF - - 62 TT 94,4 T 

8 ACE 75,3 T 75,3 T 94,4 T 

9 DARF 78 T 74,7 T 88,9 T 

10 DFH 44 TT 50 TT 80,6 T 

11 FMF 54,7 TT 73,3 T 88,9 T 

12 GSP 68,7 T 80 T 94,4 T 

13 HIR. 82 T 85,3 T 97,2 T 

14 HTR.. 60 TT 86,7 T 77,8 T 

15 IS - - 100 T 97,2 T 

16 IDS 72 T 100 T 100 T 

17 MGAnN 58,7 TT 75,3 T 77,8 T 

18 MBMA 90,7 T 74,7 T 83,3 T 

19 MBR 66,7 T 70 T 83,3 T 

20 MI 74 T 83,3 T 94,4 T     

21 MRA 36 TT 75,3 T 88,9 T 

22 NRS 84 T 98,7 T 100 T 

23 NAF 82,7 T 85,3 T 91,7 T 

24 RAH 57,3 TT 80 T 94,4 T 

25 ZAR 72,7 T 68,7 T 69,4 T 

26 I 44,7 TT 76,7 T 86,1 T 

27 KJ 66,7 T 78,7 T 96,1 T 

28 MJFQ 70 T 80 T 83,3 T 

29 LBPH 78 T 84 T 75 T 

30 MRA 55,3 TT 72 T 94,4 T 

Jumlah  1868,9 2331,2 2641,8 

Rata-rata 66,74 77,7 88,06 
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FOTO PROSES PEMBELAJARAN 

 
 

Guru Membuka Kegiatan Pembelajaran (doc.Aulia) 

 

Guru Menjelaskan Materi Pokok dengan Media (doc. Aulia) 
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Siswa Memperhatikan Penjelasan dan Media yang Ditampilkan (doc.Aulia) 

  

  
Guru Membimbing Siswa dalam Pembentukan Kelompok (doc.Dian) 

 
Guru Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (doc.Dian) 
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Siswa Mempresentasikan Hasil Diskusi (doc.Aulia) 

 

Guru dan Siswa Melakukan Kegiatan Talking Stick (doc.Dian) 

 

Siswa yang Memegang Tongkat Menjawab Pertanyaan (doc. Aulia) 
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Guru bersama Siswa Menyimpulkan Hasil Pembelajaran (doc.Dian) 

 

Siswa Mengerjakan Evaluasi (doc.Aulia) 

 

 

 

 




