
 
 

 

 
 

 
 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 

TEMATIK MUATAN IPS MELALUI MODEL 

NUMBERED HEADS TOGETHER BERBASIS MEDIA 

AUDIOVISUAL PADA SISWA KELAS IV 

SD N NGALIYAN 03 SEMARANG 
 
 
 

SKRIPSI 
 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
 

Sarjana Pendidikan 
 

 
 
 
 
 

Oleh 
 

Indra Wahyu Pratama 
 

NIM1401511029 
 

 
 
 
 

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU TERINTEGRASI 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU 

PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 

2015 
 

 
 
 

i 



 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 
 

 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama               : Indra Wahyu Pratama 

NIM                : 1401511029 

jurusan            : PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 

judul skripsi    : Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tematik Muatan IPS melalui 

Model Numbered Heads Together berbasis Media Audiovisual 

pada Siswa kelas IV  SDN Ngaliyan 03Semarang 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah 

hasil karya saya dan bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau 

tulisan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik 

ilmiah. 

 
 

Semarang, 05 Mei 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Indra Wahyu Pratama 
 

NIM 1401511029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ii 



 
 

 
 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 

Skripsi oleh Indra Wahyu Pratama NIM 1401511029, berjudul 

―Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tematik Muatan IPS melalui Model 

Numbered Heads Together  berbasis Media Audiovisual pada Siswa Kelas  IV 

SDN Ngaliyan 03 Semarang‖ telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk 

diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada: 

hari                 : Jumat 

tanggal            : 01 Mei 2015 

 
 

Semarang, 01 Mei 2015 
 

 
 

Menyetujui, 
 

Dosen Pembimbing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 



PENGESAHAN KELULUSAN  

 
 

 
 

 

 
 

Skripsi oleh Indra Wahyu Pratama NIM 1401511029, berjudul 

―Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tematik Muatan IPS melalui Model 

Numbered Heads Together  berbasis Media Audiovisual pada Siswa Kelas  IV 

SDN Ngaliyan 03 Semarang‖, telah di pertahankan di hadapan Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang pada: 

hari                 : Selasa 
 

tanggal            : 05 Mei 2015 
 

Panitia Ujian Skripsi, 
 

 
 

Sekretaris 
 

 
 
 
 
 
 

 

Penguji Utama 

Drs. Moch Ichsan, M.Pd. 

NIP. 1950061219843 1 001 

 

 

Drs. Sukarjo, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 195612011987031001 

Penguji I                                                                     Penguji II 

 

Masitah, S.Pd., M.Pd.                                                 

NIP. 195206101980032001                                        NIP. 19580619198702 2 001 
 
 
 

 

iv 



MOTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 
 

MOTO 
 

―Hai  orang-orang  yang  beriman,  Jadikanlah  sabar  dan  shalatmu  sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah: 153) 
 

"Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk 

mengubah dunia" 

 
 
 

 

PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillahirobbilalamin 

Dengan mengucap rasa syukur atas segala nikmat dari Allah SWT 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

Kedua orangtuaku tercinta 
 

Almamaterku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 



PRAKATA  

 

 
 

Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  rahmat, 

karunia, dan berkah-Nya sehingga peneliti mendapat bimbingan dan kemudahan 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi berjudul ―Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran  pada  Muatan  IPS  melalui  Model  Numbered  Heads  Together 

berbasis Media Audiovisual pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 03 Semarang‖. 

Skripsi  ini  merupakan  syarat  akademis  dalam  menyelesaikan  pendidikan  S1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas Negeri 
 

Semarang. 
 

Penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga segala hambatan dan 

rintangan dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 

hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya 

kepada: 

1.   Prof.  Dr.  Fathur  Rokhman,  M.Hum.  Rektor  Universitas  Negeri  Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di 

Universitas Negeri Semarang; 

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah 

memberikan ijin melaksanakan penelitian; 

3.   Dra. Hartati, M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah 

memberikan kesempatan menuntut ilmu dan izin penelitian; 

4.   Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan 

sabar memberikan bimbingan, arahan, saran dan dukungan yang berharga; 

5.   Drs.   Sukardjo,   S.Pd.,   M.Pd.Dosen   Penguji   I   yang   telah   memberikan 

bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran selama ujian sampai skripsi ini 

dapat terselesaikan; 

6.   Masitah, S.Pd., M.Pd. Dosen Penguji II yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan dengan penuh kesabaran selama ujian sampai skripsi ini dapat 

terselesaikan; 
 
 
 

 

vi 



 

 
 

 

7.   Kuswardono, S.Pd selaku Kepala SDN Ngaliyan 03 Semarang  yang telah 

memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian; 

8.   Ny.  Putu Eny Sudewi,  S. Pd  guru  kelas  IV  SDN Ngaliyan  03 Semarang 

sebagai kolaborator dalam melaksanakan penelitian; 

9.   Semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam penyusunan skripsi 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga bantuan dan bimbingan 

yang diberikan menjadi amal kebaikan dan skripsi ini dapat memberi manfaat 

kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 
 

Semarang, 05 Mei 2015 
 

 
 
 
 

Peneliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vii 



 

 
 

 

ABSTRAK 

Pratama.  Indra  Wahyu  2015.  Peningkatan  kualitas  pembelajaran  tematik 

muatan IPS melalui model Numbered Heads Together berbasis media 

Audiovisual pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 03 Semarang. 

Skripsi.Pendidikan Guru SekolahDasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Dra. Arini Estuti M.Pd 

 
IPS bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang religius, jujur, 

demokratis, kreatif, kritis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa 

ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap 

pengembangan   kehidupan   sosial   dan   budaya,   serta   berkomunikasi   secara 

produktif. Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan di 

SDN Ngaliyan 03 Semarang, pada muatan IPS hasil belajar siswa masih rendah 

dan berbagai keterampilan guru belum optimal hal ini dikarenakan guru tidak 

menggunakan media yang inovatif dan menarik perhatian siswa serta tidak 

menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa menjadi 

tidak aktif dalam pembelajaran. Maka peneliti menetapkan alternatif pemecahan 

masalah  berbasis  pendekatan  saintifik  dengan  model  pembelajaran  NHT  dan 

media audiovisual pada pembelajaran tema Cita-citaku. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada tema Cita-citaku pada 

siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing 

terdiri dari satu pertemuan. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi,  dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa 

Kelas IV SDN Ngaliyan 03 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes dan nontes. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif 

dan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I skor 22, siklus II 

skor 25, dan siklus III skor 27. Aktivitas siswa siklus I skor 18,7, siklus II skor 21, 

dan siklus III skor 23,2. Kompetensi pengetahuan siklus I sebesar 73%, siklus II 

menjadi 71% dan siklus III menjadi 84%. Kompetensi keterampilan siklus I skor 

8,1, siklus II skor 10,8, dan siklus III skor 14. Kompetensi sikap spiritual siklus I 

skor 9,3, siklus II skor 10,5, siklus III skor 13,3. Kompetensi sikap sosial siklus I 

skor 8,9, siklus II skor 10,4, dan siklus III skor 13,1. 

Simpulan penelitian adalah penerapan model Numbered Heads Together 

berbasis  media  audiovisual  dapat  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  IPS 

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

penelitian adalah guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

agar dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas sehingga 

sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan pendekatan 

saintifik dengan model NHT dan media audiovisual. 

 
Kata kunci: kualitas pembelajaran IPS; model numbered heads together; media 

audiovisual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa   yang   bermartabat   dalam   rangka   mencerdaskan   kehidupan   bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung   jawab.   Kemudian   ditegaskan   lebih   lanjut   dalam   Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan   Pemerintah   Nomor   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. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan   kegiatan  pembelajaran  untuk 
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mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah bahwa kurikulum 2013 

dikembangkan dengan salah satu penyempurnaan pola pikir yaitu penguatan pola 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki 

pilihan-pilihan  terhadap  materi  yang  dipelajari  dan  gaya  belajarnya  untuk 

memiliki kompetensi yang sama. 

Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan   Republik   Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah menyebutkan bahwa kurikulum 2013 dirancang dengan salah satu 

karakteristik  yaitu  mengembangkan  keseimbangan  antara  sikap  spiritual  dan 

sosial,  pengetahuan,  dan  keterampilan,  serta  menerapkannya  dalam  berbagai 

situasi di sekolah dan masyarakat. Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

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

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. Hal tersebut didukung dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  65  tahun  2013  tentang  Standar 

Proses  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  menegaskan  bahwa  sesuai  dengan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan  kompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. 
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Permendikbud 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dalam 

Pedoman Umum Pembelajaran menyebutkan bahwa dalam pembelajaran, peserta 

didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan 

yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, 

dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih 

luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak. Selain itu, Permendikbud 

81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dalam Pedoman Umum 

Pembelajaran juga menjelaskan bahwa dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi 

pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kombinasi dan 

penekanan  yang  bervariasi.  Kurikulum  2013  diharapkan  mampu  mencetak 

generasi  penerus  yang  mampu  menjawab  tantangan  global  dengan 

mengembangkan   seluruh   potensi   yang   dimiliki   peserta   didik,   sehingga 

kemampuan kognitif (pengetahuan), sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan 

peserta didik dapat berkembang secara seimbang. 

Dalam proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah, pembelajaran tematik 

terpadu, dan penilaian autentik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah terdiri atas lima pengalaman belajar pokok, yang terdiri dari: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian menyatakan 
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bahwa penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) 

pembelajaran. Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui 

pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama dan  Budi Pekerti dikecualikan untuk tidak 

menggunakan pembelajaran tematik-terpadu. Pembelajaran tematik terpadu 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

Permendikbud (2013) dalam Pedoman Pembelajaran Tematik Terpadu 

menjelaskan bahwa Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. 

Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan 

berbagai  gagasan,  konsep,  keterampilan,  sikap,  dan  nilai,  baik  antar  mata 

pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Hosnan (2014:364) menyebutkan 

bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan 

terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurikulum 2013 pembelajaran tematik 

terpadu  merupakan  pembelajaran  yang  menggunakan  tema  untuk  mengaitkan 

mata pelajaran secara terpadu sehingga dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna pada peserta didik. 
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Penerapan pembelajaran pada kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara 

tematik terpadu pada akhirnya tetap memperhatikan hasil belajar pada setiap 

muatan pelajaran. Menurut Permendikbud (2013) dalam Pedoman Pembelajaran 

Tematik   Terpadu   menjelaskan   bahwa   IPS   adalah   mata   pelajaran   yang 

mempelajari tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu 

serta berbagai aktivitas kehidupannya. Selain itu, Permendikbud (2013) dalam 

Pedoman Pembelajaran Tematik Terpadu juga menjabarkan bahwa mata pelajaran 

IPS bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang religius, jujur, demokratis, 

kreatif, kritis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, 

peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan 

kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi secara produktif. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan 

pembelajaran  tematik  terpadu  dalam  implementasi  kurikulum  2013  tentu  saja 

masih terdapat tantangan yang muncul dalam perkembangannya. Tantangannya 

antara  lain  terkait  dengan  arus  globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan 

masalah lingkungan hidup, kemajuan   teknologi   dan   informasi,   kebangkitan 

industri    kreatif dan    budaya,    dan    perkembangan    pendidikan    di    tingkat 

internasional. Tantangan ekternal terkait transformasi bidang pendidikan yakni 

keikutsertaan Indonesia didalam studi International Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student 

Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak 

Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan 

TIMSS dan  PISA. Hal  ini disebabkan  antara lain banyaknya materi uji  yang 
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ditanyakan  di  TIMSS  dan  PISA  tidak  terdapat  dalam  kurikulum  Indonesia 

 
(Permendikbud, 2013). 

 
Berdasarkan data hasil obeservasi, wawancara, dan catatan lapangan di 

SDN Ngaliyan 03 Semarang, kurikulum 2013 dapat dikatakan kurikulum baru 

dalam penerapannya masih mengalami beberapa permasalahan baik secara teknis 

pelaksanaan maupun  pembelajaran di dalam kelas. Secara umum permasalahan 

pada pembelajaran tersebut diantaranya guru masih mengalami kendala dalam 

menerapkan kurikulum 2013 di kelas sehingga pembelajaran belum terlihat 

menggunakan pendekatan saintifik. Guru belum optimal dalam kegiatan siswa 

untuk mengamati; menanya; mengumpulkan informasi; mengasosiasi; dan 

mengkomunikasikan. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi dan inovatif, guru belum menggunakan media yang menarik perhatian 

siswa dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif dan merasa bosan 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Guru dalam melakukan penilaian masih belum optimal menggunakan 

penilaian autentik yang menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

apa yang sudah atau belum dimiliki oleh siswa. Penggunaan model dan media 

pembelajaran yang kurang optimal, tidak inovatif, dan kurang menyenangkan juga 

menyebabkan  siswa  kurang  tertarik  dan  fokus  dalam  pembelajaran  padahal 

banyak materi yang memerlukan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. 

Permasalahan pembelajaran dialami oleh peneliti di SD Negeri Ngaliyan 

 
03 Semarang. Pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, berdampak pada muatan 

pelajaran IPS pada pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi. Dari hasil data 
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didapatkan  bahwa  hasil  nilai  pada  muatan  IPS  merupakan  nilai  yang  paling 

rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya dalam pembelajaran tema 

tersebut, misalnya Bahasa Indonesia, PPKn dan IPA. Hal ini didukung dengan 

data dari  pencapaian  hasil  belajar  IPS  pada siswa kelas  IV  semester  I tahun 

pelajaran  2014/2015  beberapa  masih  dibawah  Kriteria  Ketuntasan  Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 67. Data hasil belajar menunjukkan dengan 

nilai terendah 30 dan tertinggi 96 dengan rata-rata nilai klasikal kelas pada muatan 

pelajaran IPS di kelas IVB sebesar 70. 

Dalam  muatan  pelajaran  IPS  pada tema Selalu  Berhemat  Energi  (data 

terlampir) yang menunjukkan bahwa pada Komptensi Dasar (KD) 3.3 nilai rata- 

rata dari 33 siswa, hanya 18 siswa (54%) yang mendapatkan nilai diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 67-70/2,68, sedangkan sisanya 15 siswa (46%) 

nilainya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan data hasil 

belajar siswa tersebut maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar pada muatan 

pelajaran IPS masih rendah dibandingkan dengan muatan pelajaran lain. Sehingga 

perlu  proses  pembelajaran  pada  muatan  pelajaran  IPS  pada  tema  selanjutnya 

untuk  ditingkatkan  kualiatasnnya  agar  siswa  dapat  meningkatkan  pemahaman 

yang berkaitan dengan lingkungan sosial, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti bersama tim 

kolaborator menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran  yang  dapat  mendorong  keterampilan  guru  dan  aktivitas  belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dan media audiovisual sebagai alternative pemecahan masalah. Model 

pembelajaran Numbered Heads Together dan audiovisual di terapkan peneliti 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dikarenakan model 

pembelajaran ini dapat mendorong  siswa untuk meningkatkan semangat belajar 

dan menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 

Menurut Permendikbud (2013) pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif 

mengkonstruksi pengetahuan, ketrampilan, dan lainnya melalui tahapan 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menbentuk jejaring untuk semua 

mata pelajaran. Mulyasa (2014:99) menjelaskan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik ini menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan 

yang memungkinkan mereka untuk secara aktif mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, mengkomunikasikan, dan membuat jejaring. Pembelajaran berbasis 

pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran 

tradisional.  Daryanto,  (2014:55)  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian 

membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru 

sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 

25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari 

guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan pemahaman 

kontekstual   sebesar   50-70   persen.   Langkah-langkah   penerapan   pendekatan 

saintifik    menurut    Permendikbud    (2013)    dalam    pembelajaran    adalah: 



9  

 
 
 
 
 

 

1)mengamati;  2)menanya;  3)mengumpulkan  informasi;  4)mengolah  informasi; 

 
dan 5)mengkomunikasikan. 

 
Hamdani   (2011:89)   menjelaskan   Numbered   Heads   Together   adalah 

metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Sedangkan menurut 

Huda (2011:138) menjelaskan bahwa model pembelajaran Numbered Heads 

Together memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, model pembelaran ini 

dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Model 

pembelajaran  Numbered  Heads  Together  memiliki  kelebihan  yaitu,  1)  setiap 

siswa menjadi siap semua, 2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh- 

sungguh, dan 3) siswa yang pandai dapat mengajar siswa yang kurang pandai 

(Hamdani, 2011:90). 

Selain model pembelajaran, media juga sangat berperan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan IPS. 

Hamalik  dalam  (Azhar  Arsyad,  2014:  19)  mengemukakan  bahwa  pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan  dan  minat  yang  baru,  membangkitkan  motivasi  dan  rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Dalam penelitian  ini, peneliti menggunakan media Audiovisual.  Media 

Audiovisual  adalah  media  yang  mempunyai  unsur  suara  dan  unsur  gambar. 

Arsyad (2014: 32) menyatakan bahwa pengajaran melalui Audiovisual adalah 

produksi  dan  penggunaan  materi  yang penyerapannya melalui  pandangan  dan 
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pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau 

simbol-simbol yang serupa. 

Penelitian  lain  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  Numbered 

Heads Together atau media audiovisual telah dilaksanakan sebelumnya.  Hasil 

penelitian Suhartini (2010) menunjukkan bahwa penerapan model Numbered 

Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

Selain   itu,   hasil   penelitian   Bachtiar   (2013)   menunjukkan   bahwa   terjadi 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada siswa kelas V SD Negeri 5 

Metro Barat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together dengan media grafis pada mata pelajaran PKn. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus I, 

siklus  II dan  siklus  III.  Hasil  penelitian  Hartanti  (2012)  menunjukkan  bahwa 

model Contextual Teaching and Learning berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan  kualitas  pembelajaran  matematika  pada  siswa  kelas  IV  SDN 

Bojong Salaman 02 Semarang. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul ―Peningkatan kualitas pembelajaran 

Tematik muatan IPS melalui model Numbered Heads Together berbasis media 

Audiovisual pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 03 Semarang‖. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 
 

 

1.2.1.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran tematik 

muatan IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

 
a.   Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbasis media audiovisual dalam pembelajaran 

tematik muatan IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang? 

b. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbasis media audiovisual dalam pembelajaran 

tematik muatan IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang? 

c.   Bagaimanakah  peningkatan  hasil  belajar  kompetensi  pengetahuan  siswa 

melalui model pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media 

audiovisual dalam pembelajaran tematik muatan IPS pada siswa kelas IV SD 

Negeri Ngaliyan 03 Semarang? 

d.   Bagaimanakah  peningkatan  hasil  belajar  kompetensi  keterampilan  siswa 

melalui model pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media 

audiovisual dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 

03 Semarang? 

 
e.   Bagaimanakah  peningkatan  hasil  belajar  kompetensi  sikap  siswa  melalui 

model pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media audiovisual 
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dalam  pembelajaran  tematik  muatan  IPS  pada  siswa  kelas  IV  SD  Negeri 

 
Ngaliyan 03 Semarang? 

 
1.2.2.  Pemecahan Masalah 

 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tematik muatan IPS pada 

kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang akan dilaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan pendekatan Scientific dan Model Numbered Heads 

Together berbasis media Audiovisual. Adapun langkah-langkah Pendekatan 

Scientific dan Model Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual 

sebagai berikut: 

a.   Guru menyiapkan materi dan media pembelajaran. 

 
b.   Guru   melakukan   apersepsi   dan   memotivasi   siswa   untuk   mengikuti 

pembelajaran. 

c.   Guru menyampaikan meteri dengan media audio visual. 

 
d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan setiap siswa dalam 

kelompok mendapatkan nomor. (mengamati) 

e.   Guru  memberikan  lembar kerja siswa dan  setiap  kelompok  disuruh  untuk 

mengerjakannya. (mengumpulkan informasi) 

f.   Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan guru memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok aktif dalam mengerjakan lembar kerja siswa. 

(mengolah informasi) 

g.   Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. (mengkomunikasikan) 
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h.   Siswa  lain  diminta  untuk  memberi  tanggapan,  kemudian  guru  menunjuk 

nomor lain. (mengkomunikasikan) 

i.   Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran 

j.   Guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa\ 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 
 

 

Berdasarkan pemecahan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1.  Tujuan Umum 
 

Untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  IPS  pada  tema  Cita-citaku 

pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang. 

1.3.2.  Tujuan Khusus 

 
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

 
a.   Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IV SDN Ngaliyan 03 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual. 

b.   Mendeskripsikan  peningkatan  aktivitas  siswa  kelas  IV  SDN  Ngaliyan  03 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual. 

c.   Meningkatkan  kompetensi  pengetahuan  siswa  kelas  IV  SDN  Ngaliyan  03 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual. 
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d.   Meningkatkan kompetensi keterampilan siswa kelas IVB SDN Ngaliyan 03 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual. 

e.  Meningkatkan kompetensi sikap siswa kelas IV SDN Ngaliyan 03 dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 
 

 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis. Adapun manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 
 

Sebagai   bahan   pertimbangan   bagi   pendidik   untuk   menggunakan 

pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran IPS atau 

mata pelajaran lain. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 

penelitian selanjutnya untuk mengembangkan IPS serta menambah kajian tentang 

hasil penelitian pembelajaran IPS khususnya di sekolah dasar. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara praktis bagi: 

1.4.2.1. Siswa 

 
Manfaat yang diperoleh siswa dengan menerapkan Pendekatan Scientific 

dan Model Number Head Together adalah siswa menjadi produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 
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terintegrasi. Selain itu dengan Model Number Head Together dan media 

audiovisual, dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga 

dapat memotivasi siswa agar aktif dalam mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan pembelajaran di kelas. 

1.4.2.2. Guru 

 
Manfaat yang diperoleh guru dengan menerapkan Pendekatan Scientific 

dan Model Number Head Together adalah guru mendapatkan pengetahuan serta 

pengalaman baru tentang pembelajaran yang inovatif. Selain itu guru dapat 

meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam mengajar suatu mata pelajaran 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal serta guru dapat 

menciptakan   suasana   belajar   yang   menarik   dan   menyenangkan   karena 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 

1.4.2.3. Sekolah 

 
Manfaat yang diperoleh sekolah dengan Pendekatan Scientific dan Model 

Number Head Together berbasis media Audio Visual adalah dapat menambah 

pengetahuan kepada guru-guru SDN Ngaliyan 03 Semarang tentang penggunaan 

pendekatan dan model pembelajaran sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas tinggi serta menumbuhkan kerjasama antar 

guru  yang berdampak  positif pada kualitas  pembelajaran  di  sekolah  sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan. 



 

 
 

 

BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 
 
 

2.1.KAJIAN TEORI 
 

 

2.1 Kajian Teori 

 
2.1.1 Belajar 

 
Berhasil tidaknya tujuan pembelajaran dalam proses belajar banyak 

dipengaruhi oleh bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Oleh karena 

itu kegiatan belajar adalah kegiatan yang paling pokok. Menurut Hamalik (dalam 

Hamdani, 2011:17) menjelaskan bahwa sesungguhnya belajar adalah ciri khas 

manusia sehingga manusia dapat  dibedakan  dengan  hewan.  Belajar dilakukan 

seumur hidupnya, kapan saja, dan dimana saja, baik di sekolah, kelas, jalanan, dan 

dalam waktu yang tidak ditentukan sebelumnya. Sekalipun demikian, belajar 

dilakukan manusia senantiasa oleh iktikad dan maksud tertentu. 

Dimyati (2006:9) belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, 

maka  respon  seseorang  menjadi  lebih  baik.  Sebaliknya,  bila  seseorang  tidak 

belajar maka respon orang tersebut menurun. Sedangkan menurut 

Dimyati(2006:10)  belajar  merupakan  kegiatan  yang  kompleks.  Hasil  belajar 

berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap, dan nilai. 

Hamdani (2011:20) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang   untuk   memperoleh   perubahan   tingkah   laku   yang   baru   secara 

keseluruhan,   sebagai   hasil   pengalamannya   sendiri   dalam   interaksi   dengan 
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lingkungannya. Sedangkan menurut Rifa‘i dan Anni (2010:82) belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup 

segala sesuatu yag dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang 

peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan persepsi seseorang. 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya  Hamdani (2011:21). Pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa hasil yang didapatkan dari suatu kegiatan belajar adalah disertai dengan 

adanya suatu ―perubahan‖ yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan 

suatu kegiatan. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang terjadi pada seseorang karena berinteraksi dengan 

lingkungan sekitaryang menghasilkan suatu perubahan tingkah laku dalam 

mencapai kemampuan, keterampilan, dan sikap yang bersifat tetap. 

Seseorang yang melakukan kegiatan belajar akan ditandai dengan ciri-ciri 

belajar. Menurut Hamdani (2011:22) beberapa ciri-ciri belajar: 

a.   Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar. 

b.   Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi belajar bersifat individual. 

c.   Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini 

berarti  individu  harus  aktif  apabila  dihadapkan  pada  lingkungan  tertentu. 



18  

 
 
 
 
 

 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar. 

d.   Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang  yang belajar. 

 
Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Menurut Hosnan (2014:4) ciri-ciri belajar adalah: 

 
a.   Terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil belajar mencakup hampir semua 

kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, keinginan, motivasi, dan 

sikap yang disadari dan disengaja. 

b.   Terjadinya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar relatif permanen dan 

berkesinambungan serta dapat tahan untuk jangka waktu yang cukup lama. 

Bedasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar 

adalah   suatu   keadaan   yang  dialami   dan   dirasakan   oleh   seseorang   ketika 

melakukan kegiatan belajar dan sebagai hasil dari belajar yaitu berupa perubahan 

yang lebih baik. Ciri-ciri belajar meliputi: (1) belajar dilakukan dengan sadar dan 

mempunyai tujuan; (2) belajar merupakan pengalaman sendiri; (3) belajar 

merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan; dan (4) belajar 

mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Terdapat banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh 

para ahli  yang satu dengan  yan lain memiliki persamaan dan juga perbedaan 

(Dimyati, 2006:42). Berbagai prinsip belajar tersebut terdapat prinsip-prinsip yang 

relatif berlaku umum yang dapat dipakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran 

bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam 
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upaya meningkatkan mengajarnya. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar menurut 

 
Gage dan Berliner (dalam Dimyati, 2006:42-49) yaitu: 

 
a.   Perhatian dan Motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam 

kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian belajar tak mungkin terjadi dengan 

baik. Selain itu motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

belajar. Motivasi adalah tenanga yang menggerakkan dan mengarahkan 

aktivitas seseorang. 

b.   Keaktifan.  Kecenderungan  psikologi  dewasa  ini  menganggap  bahwa  anak 

adalah makhluk yang aktif. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan 

juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi 

apabila anak aktif mengalami sendiri. 

c.   Keterlibatan Langsung/Berpengalaman. Dalam  belajar melalui pengalaman 

langsung siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi ia harus 

menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab 

terhadap hasilnya. 

d.   Pengulangan. Belajar merupakan melatih daya-daya yang ada pada manusia 

yang terdiri atas daya mengamat, menganggap, mengingat, menghayal, 

merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka 

daya-daya tersebut akan berkembang. 

e.   Tantangan. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin 

dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka 

timbul motif untuk mengatasi perbedaan siswa dalam cara belajar. 
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f. Balikan dan Penguatan. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila 

mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik karena hasil yang baik 

merupakan  balikan  yang menyenangkan  dan  berpengaruh  baik  bagi  usaha 

belajar selanjutnya. 

g.   Perbedaan Individual. Siswa merupakan individual yang untuk artinya tidak 

ada dua orang yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan 

yang lain. Perbedaan individual berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Sehingga perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka belajar merupakan suatu 

kegiatan yang memungkinkan siswa mengkontruksi sendiri pengetahuannya 

sehingga   mampu   menggunakan   pengetahuan   dalam   kehidupan   sehari-hari. 

Adapun   prinsip-prinsip   belajar   yaitu   perhatian   dan   motivasi;   keaktifan; 

keterlibatan langsung/ berpengalaman; pengulangan; tantangan; balikan dan 

penguatan; danperbedaan individual. 

 

 
 

2.1.2 Pembelajaran 

 
2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pembelajaran 

dimaknai sebagai proses, cara, pembuatan menjadikan orang atau mahkluk hidup 

belajar (Fadlillah, 2014:172). Artinya, dengan kegiatan pembelajaran seseorang 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang materi yang dipelajari. Menurut 

Fadlillah (dalam Suyono dan Hariyanto, 2014:172) istilah pembelajaran berasal 
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dari kata dasar belajar yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengukuhkan kepribadian. Pengertian ini lebih diarahkan kepada perubahan 

individu, baik menyangkut ilmu pengetahuan maupun berkaitan dengan sikap dan 

kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. 

Briggs   (dalam   Rifa‘i   dan   Anni,   2010:191)   pembelajaran   adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu 

membangun   suatu   pembelajaran   yang   bersifat   internal   jika   peserta   didik 

melakukan self instruction dan disisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, 

yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Melalui pembelajaran harapannya 

ilmu  akan  bertambah,  keterampilan  meningkat,  dan  dapat  membentuk  akhlak 

mulia (Fadlillah, 2014:172). 

Huda (2013:2) pembelajaran dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, 

dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi 

ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam 

kehidupan  sehari-hari,  karena belajar merupakan  proses  alamiah  setiap  orang. 

Sedangkan menurut Wenger (dalam Huda, 2013:2) mengatakan, ―Pembelajaran 

bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak 

melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti 

dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi dimana saja 

dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial‖. 
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Hausstatter dan Nordkvelle (dalam Huda, 2013) mengatakan bahwa 

pembelajaran merefleksikan pengetahuan konseptual yang digunakan secara luas 

dan memiliki banyak makna yang berbeda-beda. Berikut ini adalah konsep 

mengenai pembelajaran yang sering kali menjadi fokus riset dan studi selama ini: 

a.   Pembelajaran bersikap psikologis. Dalam hal ini, pembelajaran dideskripsikan 

dengan merujuk pada apa yang terjadi dalam diri manusia secara psikologis. 

Ketika  pola  perilaku  stabil,  maka  proses  pembelajaran  dapat  dikatakan 

berhasil. 

b. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan 

sekitarnya,  yang  artinya  proses  psikologis  tidak  terlalu  banyak  tersentuh 

disini. 

c.   Pembelajaran  merupakan  produk  dari  lingkungan  eksperiental  seseorang, 

terkait bagaimana ia merespons lingkungan tersebut. Hal ini sangat berkaitan 

dengan pengajaran, dimana seseorang akan belajar dari apa yang diajarkan 

padanya. 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan 

dan peningkatan pada keterampilan maupun kepribadian. 

 

 
 

2.1.2.2 Pembelajaran Tematik 

 
Sesuai   dengan   Permendikbud   nomor   67   Tahun   2013,   pelaksanaan 

 
Kurikulum  2013  pada  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  dilakukan  melalui 
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pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. 

Matapelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekertidikecualikan untuk tidak 

menggunakan pembelajaran tematik-terpadu (Permendikbud, 2013). 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai matapelajaran ke dalam 

berbagai tema seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Daftar Tema Kelas IV 

 
 
 

Semester I 

1.Indahnya 
kebersamaan 

2. Selalu 
berhemat 

energi 

3.Peduli 
terhadap 

makhluk 

hidup 

4. Berbagai pekerjaan 

 
Semester II 

5. Pahlawanku 6.Indahnya 
Negeriku 

7. Cita-citaku 8.Tempat 
tinggalku 

9. Makanan 
sehat dan 

bergizi 

(Sumber: Permendikbud No. 67 Th 2013) 

 
Berdasarkan tabel tema tersebut, tema-tema yang diajarkan pada kelas satu 

yaitu (1) Indahnya Kebersamaan, (2) Selalu berhemat energi, (3) Peduli terhadap 

makhluk hidup, (4) Berbagai pekerjaan, (5) Pahlawanku, (6) Indahnya Negeriku, 

(7) Cita-citaku (8) Tempat Tinggalku, dan (9) Makanan Sehat dan bergizi. 

Permendikbud (2013) dalam Pedoman Pembelajaran Tematik Terpadu 

menjelaskan bahwa Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. 

Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang 

menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik 

antar  mata  pelajaran  maupun  dalam  satu  mata  pelajaran.  Hosnan  (2014:364) 
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menyebutkan bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. Dalam kurikulum 2013 pembelajaran tematik terpadu merupakan 

pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan mata pelajaran secara 

terpadu sehingga dapat  memberikan pengalaman  yang bermakna pada peserta 

didik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dilakukan pada Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dengan kurikulum 2013 pada kelas I hingga kelas VI. 

Pembelajaran terpadu yang digunakan dalam pembelajaran dengan mengaitkan 

beberapa mata pelajaran dalam satu tema. 

 

 
 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

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

mutu  atau  keefektifan.  Secara  definitif,  efektivitas  dapat  dinyatakan  sebagai 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Sedangkan menurut 

Robbins (dalam Hamdani, 2011) efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih 

luas mencakup berbagai faktr didalam maupun diluar diri seseorang. Efektivitas 

tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi 

persepsi atau sikap orangnya. Disamping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari 

tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang. 
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Dalam mencapai suatu efektivitas dalam pembelajaran ini, UNESCO 

(dalam Hamdani, 2011:195) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus 

diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: 

a.   Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (Learning to Know). Guru dituntut 

berperan aktif sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa, dalam 

mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu 

b.   Belajar untuk menguasai keterampilan (Learning to Do). Sekolah hendaknya 

memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan keterampilan, bakat, dan 

minatnya. Pendeteksian bakat dan minat siswa dapat dilakukan melalui tes 

bakat dan minat (attitude test). 

c.   Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to Live Together). Salah satu 

fungsi   lembaga   pendidikan   adalah   tempat   bersosialisasi   dan   tatanan 

kehidupan. Artinya, mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. 

d.   Belajar  untuk  mengembangkan  diri  secara  maksimal  (Learning  to  Be). 

 
Pengembangan  diri  secara  maksimal  erat  hubungannya  dengan  bakat  dan 

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

lingkungannya. 

Keempat pilar tersebut akan berjalan dengan baik jika diwarnai dengan 

pengembangan  keberagaman.  Nilai-nilai  keberagaman  ini  sangat  dibutuhkan 

siswa dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Pengintegrasian nilai-nilai agama 

kedalam mata pelajaran akan membentuk pribadi anak yang ber-Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 
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Agar pembelajaran dapat dikatakan berkualitas, Departemen Pendidikan 

 
Nasional (2004), merumuskan indikator kualitas pembelajaran sebagai berikut: 

 
a.   Perilaku Pembelajaran Guru. Pembelajaran guru dapat dilihat melalui kinerja 

yang meliputi: membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar 

dan profesi pendidik, menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan 

kedalaman jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu 

memilih, menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan 

siswa. 

b.   Perilaku dan Dampak Belajar Siswa. Perilaku dan dampak belajar siswa dapat 

dilihat dari kompetensi sebagai berikut: memiliki persepsi dan sikap positif 

terhadap belajar, mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya, mau dan mampu 

memperluas serta memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta 

memantapkan sikapnya, mau dan mampu menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikapnya secara bermakna. 

c.   Iklim  Pembelajaran.  Iklim  pembelajaran  mencakup:  suasana  kelas  yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang 

menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna, perwujudan nilai dan 

semangan ketauladanan, prakarsa dan kreativitas guru. 

d.   Materi Pembelajaran yang Berkualitas. Materi pembelajaran yang berkualitas 

yang dapat dilihat: kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi 

yang harus  dikuasai  peserta didik,  ada keseimbangan  antara keluasan  dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, materi pembelajaran sistematis 
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dan  konstektual,  dapat  mengakomodasikan  partisipasi  aktif  siswa  dalam 

belajar semaksimal mungkin. 

e.   Kualitas  Media  Pembelajaran.  Kualitas  media  pembelajaran  yang  tampak 

dari: dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, media 

pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa melalui media 

pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar siswa dari siswa pasif dan 

guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

f.  Sistem Pembelajaran di Sekolah. Sistem pembelajaran di sekolah mampu 

menunjukkan kualitas apabila: dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, 

memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai 

tantangan secara internal maupun secara eksternal, memiliki peranan  yang 

matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional, agar semua 

dapat dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang 

melibatkan guru, siswa, kurikulum dan saranan penunjang yang akan berdampak 

baik bagi prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya 

tiga indikator untuk menentukan kualitas pembelajaran yaitu: keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan kompetensi hasil belajar siswa. Indikator tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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2.1.3.1 Keterampilan Guru 
 

Menurut Mulyasa (2014:32), bahwa disamping harus memahami undang- 

undang dan peraturan pemerintah, yang mengatur tentang sistem pendidikan 

nasional, untuk melaksanakan pendidikan secara efektif, guru dituntut juga untuk 

menguasai keterampilan dasar membelajarkan, sebagai bekal dalam melaksanakan 

pembelajaran. Keterampilan dasar membelajarkan merupakan kompetensi yang 

cukup kompleks, yang mengintegrasikan berbagai kompetensi guru secara utuh 

dan menyeluruh. 

Djamarah  (2010:99)  keterampilan  dasar  mengajar  adalah  keterampilan 

yang   mutlak   yang   harus   guru   punyai   dalam   hal   ini.   Dengan   demikian 

keterampilan dasar mengajar ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan 

peranannya di kelas. Menurut Turney (dalam Mulyasa, 2013) mengungkapkan 

bahwa delapan keterampilan dasar membelajarkan ini sangat berperan dan 

menentukan kualitas pembelajaran. 

2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

 
Menurut Djamarah (2010:138-139) keterampilan membuka adalah 

perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian anak 

didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Komponen keterampilan membuka 

pelajaran menurut Djamarah (2010:139) adalah sebagai berikut: 1) Menarik 

perhatian dan menimbulkan motivasi; dan 2) Memberi acuan dan membuat kaitan 

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya 

 
Menurut Djamarah  (2010:99), bagaimanapun tujuan pendidikan,  secara 

universal guru akan selalu menggunakan keterampilan bertanya kepada siswanya. 
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Dengan  bertanya  akan  membantu  siswa  belajar  dengan  kawannya,  membantu 

siswa lebih sempurna dalam menerima informasi, atau dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif tingkat tinggi. 

Menurut Mulyasa (2013:33-38) keterampilan bertanya yang perlu dikuasai 

guru meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. 

a.   Keterampilan Bertanya Dasar 

 
1)  Pertanyaan yang jelas dan singkat 

 
Pertanyaan perlu diberikan dengan jelas dan singkat, serta harus 

memperhitungkan kemampuan berpikir dan perbendaharaan kata yang 

dikuasai peserta didik. 

2)  Memberi acuan 

 
Dalam pembelajaran, guru perlu memberikan acuan berupa 

pertanyaan atau penjelasan singkat, sesuai dengan jawaban yang 

diharapkan. Acuan ini digunakan untuk mendorong peserta didik 

menemukan jawaban yang tepat. 

3)  Memusatkan perhatian 

 
Pertanyaan dapat digunakan untuk memusatkan perhatian. 

Pertanyaan untuk memusatkan perhatian peserta didik perlu disesuaikan 

dengan kepentingan pembelajaran. 

4)  Memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan 

 
Guru perlu memberi giliran kepada setiap peserta didik dalam 

menjawab pertanyaan, agar mereka terlibat dan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan, di samping 
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untuk melibatkan peserta didik, juga untuk menumbuhkan keberanian, 

dan menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. 

5)  Memberi kesempatan berpikir 

 
Setelah guru mengajukan pertanyaan berikan kesempatan berpikir 

dalam beberapa saat sebelum menunjuk seseorang untuk menjawabnya. 

Kesempatan berpikir diperlukan agar peserta didik dapat merumuskan dan 

menyusun jawabannya. 

6)  Memberi tuntutan 

 
Memberi tuntutan diperlukan agar peserta didik dapat menjawab 

pertanyaan secara tepat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: (1) 

mengulangi pertanyaan dengan cara lain dan bahasa yang lebih sederhana, 

serta susunan kata yang lebih mudah dipahami peserta didik; dan (2) 

menawarkan pertanyaan lain yang lebih sederhana, dengan jawaban yang 

dapat menuntun peserta didik menemukan jawaban pertanyaan semula. 

b.  Keterampilan Bertanya Lanjut 

 
1)  Pengubahan tuntutan tingkat kognitif 

 
Pertanyaan yang diajukan dapat mengundang proses mental yang 

berbeda, bergantung pada guru dalam mengajukan pertanyaan, dan 

kemampuan peserta didik. Ada pertanyaan yang menuntut proses mental 

tingkat  rendah,  ada  juga  yang  menuntut  proses  mental  tingkat  tinggi. 

Setiap pertanyaan perlu  disesuaikan dengan taraf kemampuan berpikir 

peserta didik. 
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2)  Pengaturan urutan pertanyaan 

 
Pertanyaan yang diajukan hendaknya pertanyaan pengetahuan, 

permasalahan, penerapan analisis, situasi, dan evaluasi mulai dari yang 

sederhana menuju yang paling kompleks secara berurutan. Dalam hal ini, 

jangan mengajukan pertanyaan bolak balik dari yang mudah atau yang 

sederhana kepada yang sukar kemudian kepada yang sukar lagi. 

3)  Pertanyaan pelacak 

 
Pertanyaan pelacak diberikan jika jawaban yang diberikan peserta 

didik masih kurang tepat. Sedikitnya ada tujuh teknik pertanyaan pelacak, 

yaitu klarifikasi, meminta peserta didik memberikan alasan, meminta 

kesepakatan pandangan, meminta keteptan jawaban, meminta jawaban 

yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawabn  yang lebih 

kompleks. 

4)  Mendorong terjadinya interaksi 

 
Mendorong terjadinya interaksi, dapat dilakukan dengan memperhatikan 

dua hal berikut. 

a) Pertanyaan hendaknya dijawab oleh seorang peserta didik, tetapi 

seluruh peserta didik diberi kesempatan singkat untuk mendiskusikan 

jawabannya bersama teman dekatnya. 

b)  Guru hendaknya menjadi dinding pemantul. Jika ada peserta didik 

yang   bertanya,   janganlah   dijawab   langsung,   tetapi   dilontarkan 

kembali kepada seluruh  peserta didik untuk didiskusikan. Dengan 
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cara  ini,  para  peserta  didik  dapat  mempelajari  cara  memberikan 

komentar yang wajar terhadap pertanyaan temannya. 

2.1.3.1.3 Keterampilan Memberikan Penguatan 

 
Menurut Djamarah (2010:117-118) dalam kehidupan sehari-hari kita 

mengenal  adanya  ―hadiah‖.  Orang  yang  bekerja  untuk  orang  lain  hadiahnya 

adalah upah/gaji, orang yang menyelesaikan suatu program sekolah hadiahnya 

adalah ijazah. Pemberian hadiah tersebut secara psikologis akan berpengaruh 

terhadap tingkah laku seseorang yang menerimanya. Menurut Mulyasa (2014:39) 

penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Guru diharapkan dapat 

memberikan penguatan terhadap siswa agar siswa termotivasi untuk terus belajar 

dan mampu berprestasi. 

Menurut Djamarah (2010:120-122) komponen keterampilan memberikan 

penguatan adalah sebagai berikut: 1) Penguatan verbal; 2) Penguatan Gestural; 3) 

Penguatan kegiatan; 4) Penguatan mendekati; 5) Penguatan sentuhan; dan 6) 

Penguatan tanda. 

Penguatan  verbal  merupakan  penguatan  yang paling mudah  digunakan 

dalam  kegiatan  pembelajaran,  yang  dapat  diberikan  dalam  bentuk  komentar, 

pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan yangdiharapkan dapat meningkatkan 

tingkah laku dan penampilan siswa. Komentar, pujian, dan sebagainya tersebut 

dapat diberikan dalam bentuk kata – kata dan kalimat. 
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Penguatan   nonverbal   yaitu   pemberian   penguatan   yang   disampaikan 

malalui Mimik dan gerakan badan, Gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang 

menyenangkan, pemberian simbol atau benda. 

2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

 
Menurut Djamarah (2010:124) pada dasarnya semua orang tidak 

menghendaki kebosanan dalam hidupnya. Demikian juga dalam proses belajar 

mengajar, bila guru dalam proses mengajar tidak menggunakan variasi, maka 

akan  membosankan  siswa,  perhatian  siswa  berkurang,  mengantuk,  akibatnya 

tujuan belajar tidak tercapai. Sedangkan menurut Mulyasa (2014:39) mengadakan 

variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, 

untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, tekun, dan penuh 

partisipasi. Sehingga guru tentu dituntut agar dapat menguasai keterampilan 

mengadakan variasi ketika sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Menurut Djamarah (2010:126-130) komponen keterampilan mengadakan 

variasi adalah sebagai berikut: 1) Variasi dalam gaya mengajar; 2) Variasi dalam 

menggunakan media dan bahan pengajaran; dan 3) Variasi dalam interaksi antara 

guru dengan siswa. 

1) Variasi dalam gaya mengajar 

 
a)  Menggunakan Variasi Suara 

 
Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi 

menjadi rendah dan cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih atau 

pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. 
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b)  Pemusatan perhatian siswa 
 

Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap 

penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. 

c)  Kesenyapan Guru 
 

Adanya kesenyapan, kebisuan, atau ―selingan diam‖ yang tiba-tiba dan 

disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk 

menarik perhatian siswa. 

d)  Mengadakan kontak pandang dan gerak. 
 

Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, 

sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat kemata murid- 

murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. 

e)  Gerak badan dan mimic 
 

Variasi dari expresi wajah guru. Gerakan kepala dan gerakan badan adalah 

aspek  yang sangat  penting dalam  berkomunikasi.  Gunanya  untuk  menarik 

perhatian dan untuk menyampaikan arti dan pesan lisan yang di maksudkan. 

f)   Pergantian posisi guru dalam kelas 

 
Pergantian  posisi  guru  dalam  kelas  dapat  digunakan  untuk 

mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam menyampaikan 

pelajaran dalam kelas, gerakan hendaknya bebas. Tidak kaku dan hindarkan 

tingkah laku negatif (E.  Mulyosa, 2004 : Hasi Buan, dkk, 1994 : Raplis, 

1985). 
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2) Variasi Dalam Menggunakan Media Pembelajaran 

a)    Variasi media yang dapat dilihat. 

Media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah gerafik, bagan, poster, 

gambar. Film, dan slide. Variasi media yang dapat di dengar. Media yang 

termasuk ke dalam jenis ini adalah rekaman suara, suara radio, musik, 

dll.Variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi dan digerakkan. Yang 

termasuk ke dalam jenis ini ialah peragaannya dilakukan oleh guru atau siswa, 

patung, topeng, dan lain-lain. 

b) Variasi media yang dapat di dengar, dilihat dan dapat diraba. 
 

Media yang temasuk ke dalam jenis ini adalah film tv, cd, proyektor, yang 

diiringi oleh penjelasan guru. 

3)  Variasi Pola Interaksi dan Kegiatan Siswa 
 

Penggunan  variasi  pola interaksi  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan 

interaksi guru-siswa dan siswa-siswa agar kegiatan pembelajaran tidak 

menimbulkan  kebosanan,  kejenuhan,  suasana  kelas  pun  menjadi  hidup. 

a) Penggunaan  di Kelas 

Sebagai rambu-rambu penerapan keterampilan mengadakan variasi tidak 

semata-mata indiviual dan berganti-ganti. Maksudnya dalam suatu 

keterampilan mengajar guru dapat memadukan secara serempak beberapa 

keterampilan sekaligus. Namun, hal itu perlu dilandasi oleh prinsif-prinsif 

penggunaan secara profesional. Sebagai gambaran dalam suatu penampilan 

guru dapat memadukan penggunaan mimik gestural dan perubahan posisi 

sekaligus bakan dapat dipandukan dengan aspek variasi lain. 
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2.1.3.1.5Keterampilan Menjelaskan 

 
Menurut Djamarah (2010:130-131) guru menggunakan istilah menjelaskan 

untuk penyajian lisan di dalam interaksi edukatif. Dalam kehidupan sehari-hari 

istilah menjelaskan diartikan sama dengan menceritakan. Keberhasilan guru 

menjelaskan ditentukan oleh tingkat pemahaman yang ditentukan anak didik. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2014:40-41) menjelaskan adalah mendeskripsikan 

secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu 

dan hukum-hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, keterampilan menjelaskan perlu 

ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal ketika melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. 

Komponen keterampilan menjelaskan menurut Djaramah (2010:133-137) 

adalah  sebagai  berikut:  1)  Analisis  dan  perencanaan  menjelaskan;  dan  2) 

Penyajian suatu penjelasan. 

2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

 
Menurut Mulyasa (2014:42) diskusi kelompok adalah suatu proses yang 

teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk 

mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Sedangkan keterampilan 

membimbing menurut Djamarah (2010:157) menjelaskan bahwa keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil ini berhubungan dengan keterampilan 

lainnya, yaitu keterampilan bertanya dasar dan lanjut, keterampilan penguatan, 

serta keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

Komponen keterampilan  membimbing diskusi kelompok kecil menurut 

 
Djamarah  (2010:160-163)  adalah  sebagai  berikut:  1)  Pemusatan  perhatian;2) 
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Mengklasifikasi  masalah;  3)  Menganalisis  pandangan  anak  didik;  4) 

Meningkatkan kontribusi; 5) Membagi partisipasi; 6) Menutup diskusi; dan 7) 

Hal-hal yang perlu dihindari. 

2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

 
Menurut  Djamarah  (2010:144)  pengelolaan  kelas  adalah  keterampilan 

guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Ketika 

guru mampu mengelola kelas dengan baik maka proses pembelajaran akan 

berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Komponen keterampilan mengelola kelas menurut Djamarah (2010:149- 

 
155)   adalah   sebagai   berikut:   1)   keterampilan   yang   berhubungan   dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan 

sikap tanggap, memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok; dan 2) 

keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang 

optimal yang berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik 

yang berkelanjutan dengan maksud agar guru mengadakan tindakan remedial atau 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

2.1.3.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

 
Menurut Djamarah (2010:164) pengajaran perseorangan diartikan sebagai 

suatu proses dimana setiap anak didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam 

mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. 

Pengajaran  perseorangan  dapat  dilaksanakan  bila  tiap  anak  didik  memegang 
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peranan  penting  dalam  pemilihan  tujuan,  materi,  prosedur,  dan  waktu  yang 

diperlukan. 

Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

menurut Djamarah (2010:165-170) adalah sebagai berikut: 1) Keterampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi; 2) Keterampilan mengorganisasi; 3) 

Keterampilan membimbing dan membantu; 4) Keterampilan kurikulum. 

2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

 
Menurut Djamarah (2010:139) keterampilan menutup adalah mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. Dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang 

harus dilakukan guru agar memberikan sumbangan yang berarti terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut Djamarah (2010:143-144) komponen keterampilan menutup 

pelajaran  adalah  sebagai berikut: 1) Meninjau  kembali hal-hal  yang dianggap 

penting  dalam  pembelajaran;  2)  Melakukan  evaluasi  terhadap  proses 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

mengajar merupakan suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam 

pembelajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik 

kongnitif, afektif, maupun psikomotorik serta dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran   di   kelas.   Keterampilan   guru   dalam   penelitian   ini   adalah 

keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran agar dapat membawa 

perubahan pada siswa dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik dalam 
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proses pembelajaran tema Cita-citaku melalui pendekatan saintifik dengan model 

 
Number Head Together (NHT) dan media audiovisual. 

 
Adapun  indikator keterampilan  guru  yang diamati  dalam  pembelajaran 

tema Cita-citaku pada muatan IPS melalui pendekatan saintifik dengan model 

Numbered Heads Together dan media audiovisual sebagai berikut: 

a.   Melaksanakan kegiatan awal 

 
b.   Membuka pelajaran dengan apersepsi 

c.   Menyampaikan materi pada siswa 

d.   Membimbing siswa untuk berkelompok 

 
e.   Membimbing siswa dalam jalannya diskusi kelompok 

f.   Memberi motivasi 

g.   Mengelola kondisi kelas 

h.   Menutup pelajaran 

 

 
 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

 
Salah satu kunci keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah 

aktivitas peserta didik. Menurut Mulyasa (2013:45) dalam mendorong dan 

mengembangkan  aktivitas  peserta  didik,  guru  harus  mampu  mendisiplinkan 

peserta   didik,   terutama   disiplin   diri   (self-discipline).   Guru   harus   mampu 

membantu siswa mengembangkan pola perilkaunya, meningkatkan standar 

perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai 

alat untuk menegakkan disiplindalam setiap aktivitasnya. 
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Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. 

Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas 

belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman, 2012:100). 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat saja. Paul 

B. Diedrich (dalam Sardiman 2012:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

a.   Visual activities, yang termasuk didalamnya yaitu, membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 

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

menyalin. 

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

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

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 
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Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  aktivitas 

siswa merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama berinteraksi 

dengan guru dalam pembelajaran baik secara fisik, mental maupun emosional 

yang dimiliki siswa. Aktivitas belajar siswa dilakukan agar dapat memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan selama belajar dan mengalami perubahan dari tidak 

tahu menjadi tahu, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Dalam penelitian ini 

diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang ketika mengikuti pembelajaran 

Tematik  melalui  pendekatan  saintifik  dengan  model  Number  Head  Together 

(NHT) dan media Audiovisual. 

Adapun indikator aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran tema 

Cita-citaku   pada   muatan   IPS   melalui   pendekatan   saintifik   dengan   model 

Numbered Heads Together dan media audiovisual sebagai berikut: 

a.   Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran 

b.   Merespon apersepsi yang diberikan guru 

c.   Memperhatikan penjelasan guru 

d.   Membentuk kelompok diskusi 

e.   Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok pembelajaran 

f.   Mempresentasikan hasil diskusi 

g.   Melakukan kegiatan refleksi 
 
 
 

 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

 
Kunandar (2014:62) hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan 

tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai 
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peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan menurut 

Hamalik  (dalam  Kunandar,  2014:62)  menjelaskan  bahwa  hasil  belajar  adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta 

kemampuan peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa setelah 

mengalami pengalaman dalam proses belajar. 

Penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  merupakan  sesuatu  yang  sangat 

penting dan strategis dalam kegiatan belajar mengajar (Kunandar, 2014:61). 

Dengan penilaian hasil belajar maka dapat diketahui seberapa besar keberhasilan 

peserta didik telah menguasai kompetensi atau materi yang telah diajarkan oleh 

guru. Menurut Fadlillah (2014:211) penilaian dilakukan berdasarkan indikator- 

indikator pencapaian  hasil  belajar baik  pada domain  kognitif,  afektif  maupun 

psikomotorik. Teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Kunandar (2014:67) kriteria kompeten adalah: (1) mampu memahami 

konsep yang mendasari standar kompetensi yang harus dikuasai atau dicapai, (2) 

mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang 

harus dicapai dengan cara dan prosedur yang benar serta hasil yang baik, dan (3) 

mampu mengaplikasikan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari (didalam 

maupun  diluar  sekolah).  Peserta  didik   yang  dinyatakan  kompeten   setelah 

dilakukan penilaian dengan instrumen atau butir tertentu memang benar-benar 

kompetensi secara nyata (real competence) yang relatif permanen. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

yang merupakan kompetensi siswa dikategorikan dalam tiga kompetensi yaitu 

kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

2.1.4.3.1Kompetensi Pengetahuan Siswa 

 
Fadlillah (2014:215) penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang 

berhubungan dengan kompetensi kognitif. Penilaian kompetensi ini dapat berupa 

tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 

a.   Instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar 

salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman 

penskoran. 

b.   Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. 

 
c.   Instrumen   penugasan   berupa   pekerjaan   rumah   dan/atau   proyek   yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pengetahuan siswa merupakan kompetensi kognitif siswa yang diperoleh melalui 

tes tertulis, tes lisan, dan penugasan yang diberikan oleh pendidik. Penilaian 

kompetensi pengetahuan diberikan untuk mengukur seberapa besar pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan dalam pembelajaran tema Cita-citaku pada 

muatan  IPS  melalui  pendekatan  saintifik  dengan  model  Numbered  Heads 

Together berbasis media Audiovisual. 

Adapun  kompetensi  dasar  yang akan  diteliti  dalam  pembelajaran  tema 

Cita-citaku   pada   muatan   IPS   melalui   pendekatan   saintifik   dengan   model 

Numbered Heads Together dan media audiovisual yaitu 3.5Memahami manusia 
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dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi 

dengan indikator kompetensi pengetahuan siswa sebagai berikut: 

a.   Mengidentifikasi  manfaat  suatu  cita-cita  Arsitek  dengan  lingkungan  alam, 

sosial, dan budaya (siklus I) 

b.   Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita Pengrajin dengan lingkungan alam, 

sosial, dan budaya (siklus II) 

c.   Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita Guru terhadap masyarakat 

 
(Siklus III) 

 
2.1.4.3.2Kompetensi Keterampilan Siswa 

 
Fadlillah (2014:215) penilaian keterampilan merupakan penilaian yang 

berhubungan dengan kompetensi keterampilan peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian 

portofolio. 

Fadlillah (2014:217-220) menjelaskan bahwa teknik dan instrumen yang 

berhubungan dengan kompetensi keterampilan antara lain sebagai berikut: 

a. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

b. Proyek adalah tugas-tugas belajar (learning text) yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu terterntu. 
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c.   Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta 

didik dalam satu periode tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

keterampilan siswa merupakan kompetensi afektif siswa yang diperoleh melalui 

penilaian  kinerja  berupa  tes  praktek,  proyek  dan  penilaian  portofolio  yang 

diberikan oleh pendidik. Penilaian kompetensi keterampilan diberikan untuk 

menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu pada materi 

yang diajarkan dalam pembelajaran tema Cita-citaku pada muatan IPS melalui 

pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads Together berbasis media 

Audiovisual. 

Adapun  kompetensi  dasar  yang akan  diteliti  dalam  pembelajaran  tema 

Cita-citaku   pada   muatan   IPS   melalui   pendekatan   saintifik   dengan   model 

Numbered  Heads  Together  dan  media  audiovisual  yaitu  4.5  Menceritakan 

manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi dengan indikator kompetensi keterampilan siswa sebagai berikut: 

a.   Menuliskan manfaat suatu cita-cita Arsitek terhadap masyarakat,lingkungan 

alam dan budaya (Siklus I) 

b.   Menuliskan manfaat suatu cita-cita Pengrajin terhadap masyarakat,lingkungan 

alam dan budaya (Siklus II) 

c.   Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita Guru terhadap masyarakat 

 
(Siklus III) 

 
2.1.4.3.3 Kompetensi Sikap Siswa 
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Fadlillah (2014:211) pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap 

melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat (peer evaluation) oleh 

peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian 

diri,  dan  penilaian  antar  peserta  didik  adalah  daftar  cek  atau  skala  penilaian 

(ratting scale) yang diserta rubrik, sedangkan jurnal berupa catatan pendidik. 

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi 

sikap siswa merupakan kompetensi psikomotorik siswa yang diperoleh melalui 

penilaian observasi dengan cara guru mengamati sikap/perilaku siswa dalam 

pembelajaran tema Cita-citaku pada muatan IPS melalui pendekatan saintifik 

dengan model Numbered Heads Together berbasis media Audiovisual. 

Adapun  kompetensi  dasar  yang  akan  diteliti  dalam  pembelajaran  tema 

Cita-citaku   pada   muatan   IPS   melalui   pendekatan   saintifik   dengan   model 

Numbered Heads Together dan media audiovisual yaitu 1.2 Menjalankan ajaran 

agama dalam berfikir dan berperilaku sebagai penduduk Indonesia dengan 

mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam 

masyarakat dan 2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya dengan indikator 

kompetensi sikap siswa sebagai berikut: 

a.   Menunjukkan perilaku bersyukur. 

 
b.   Menunjukkan ketaatan dalam beribadah. 

 
c.   Melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

d.   Menunjukkan toleransi dalam beribadah. 

e.   Menunjukkan sikap rasa ingin tahu 
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f.   Menunjukkan sikap kreatif 

 
g.   Menunjukkan sikap kerja sama 

h.   Menunjukkan sikap disiplin 

 

 
 

2.1.4 Penilaian Autentik 

 
2.1.4.1 Pengertian Penilaian Autentik 

 
Penilaian atau asesmen hasil belajar oleh pendidik dimaksudkan untuk 

mengukur kompetensi atau kemampuan tertentu terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan  dalam  kegiatan  pembelajaran,  sedangkan  penilaian  untuk 

mengetahui  sikap  digunakan  teknik  nontes  (Hosnan,  2013:387).  Penilaian  tes 

dapat berupa tes tulis, tes lisan, tes kinerja/tes praktik, sedangkan nontes berupa 

observasi dan penugasan, baik perorangan maupun kelompok dapat berupa tugas 

rumah dan/atau proyek, produk, portofolio dan penilaian afektif. Teknik penilaian 

yang digunakan juga tak lepas dari jenis instrumen yang akan digunakan dan 

aspek yang dinilai dalam rangka mengumpulkan informasi kemajuan belajar 

peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar, 

sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai (Hosnan, 2013:387). 

Hosnan (2013) asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara 

signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, 

pengujian atau evaluasi. Sedangkan istilah autentik merupakan sinonim dari asli, 

nyata, valid, atau reliable. Asesmen autentik adalah asesmen yang melibatkan 

siswa  didalam  tugas-tugas  autentik  yang  bermanfaat,  penting,  dan  bermakna. 
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Menurut  Hibbart  (dalam  Hosnan,  2013:388)  berbagai  tipe  asesmen  autentik 

adalah; (1) asesmen bekerja, (2) observasi dan pertanyaan, (3) presentasi dan 

diskusi, (4) proyek dan inverstigasi, (5) portopolio dan jurnal. 

Penilaian autentik bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam 

konteks dunia nyata. Dengan kata lain, siswa belajar bagaimana mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan ke dalam tugas-tugas autentik. Melalui penilaian 

autentik ini, diharapkan berbagai informasi yang absah/benar dan akurat dapat 

terjaring berkaitan dengan apa yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan 

oleh siswa. Menurut Trianto (dalam Hosnan, 2013:389) karakteristik penilaian 

nyata (autenthic assesment) adalah: 

a.   Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

b.   Bisa digunakan untuk formatif atau sumatif. 

c.   Yang diukur keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta. 

d.   Berkesinambungan. 

e.   Terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai feedback. 

 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

autentik  merupakan  penilaian  yang  digunakan  oleh  guru  untuk  menilai  hasil 

belajar siswa yang mencakup ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

Karakteristik  penilaian  nyata  (autenthic  assesment)  adalah;  (1)  dilaksanakan 

selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung; (2) bisa digunakan untuk 

formatif atau sumatif; (3) yang diukur keterampilan dan performasi, bukan 

mengingat fakta; (4) berkesinambungan; dan (5) terintegrasi, dan dapat digunakan 

sebagai feedback. 
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2.1.6.2 Prinsip Penilaian Autentik 
 

Kegiatan penilaian yang dilakukan selain melihat pengumpulan informasi 

tentang pencapaian hasil belajar siswa dan pembuatan keputusan tentang hasil 

belajar siswa berdasarkan informasi yang didapat tersebut, juga harus 

memperhatikan prinsip penilaian. Menurut Hosnan (2013) prinsip yang harus 

diterapkan dalam penilaian autentik adalah: 

a.   Penilaian autentik mengacu pada ketercapaian standar nasional (didasarkan 

pada indikator). Kurikulum dan hasil belajar berdasarkan setiap mata pelajaran 

memuat tiga kompetensi utama, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian 

hasil belajar, dan materi pokok. 

b.   Penilaian   autentik   harus   menyeimbangkan   tiga   ranah.   Penilaian   yang 

dilakukan cukup memberi cakupan terhadap  aspek pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) secara seimbang. 

 

 
 

2.1.6.3 Teknik dan Instrumen Penilaian Autentik 

 
Teknik Penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat 

dilakukan dengan: penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. 

Penilaian pada 3 aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a.   Penilaian proses atau keterampilan, dilakukan melalui observasi saat siswa 

bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan 

menggunakan lembar observasi kinerja. 

b.   Penilaian produk berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan 

dengan tes tertulis. 
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c.   Penilaian  sikap,  melalui  observasi  saat  siswa  bekerja  kelompok,  bekerja 

individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar 

observasi sikap. 

Menurut Hosnan (2013) teknik dan instrumen yang digunakan untuk 

penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah: 

a.   Penilaian Kompetensi Sikap (Attitude) 

 
b.   Penilaian Kompetensi Pengetahuan (Knowledge) 

 
c.   Penilaian Kompetensi Keterampilan (Skill) 

 
d.   Persyaratan dan Mekanisme Penilaian 

 
e.   Pelaksanaan dan Pelaporan oleh Pendidik 

 
Dalam penelitian ini, penilaian yang digunakan adalah penilaian Kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada penilaian kompetensi sikap 

menggunakan  teknik  penilaian  observasi  dengan  menggunakan  alat  instrumen 

yang disertai dengan rubrik dan skala penilaian, kemudian pada penilaian 

pengetahuan menggunakan teknik penilaian tes tertulis, dan pada penilaian 

keterampilan menggunakan teknik penilaian tes praktik. 

 

 
 

2.1.5 Hakikat IPS 

 
2.1.5.1 Pengertian IPS 

 
Permendikbud (2013) menjelaskan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang 

mempelajari tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu 

serta  berbagai  aktivitas  kehidupannya.   Puskur  (  2007  )  mengartikan  IPS 

merupakan  integrasi  dari  berbagai  cabang  ilmu-ilmu  sosial  seperti:  sosiologi, 
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sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang dirumuskan atas 

dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). 

Somantri ( 2001:73 ) perbedaan antara Ilmu-ilmu Sosial ( Social Science ) 

dengan pendidikan IPS (Social Studies) bukanlah perbedaan yang prinsipil, 

melainkan  hanya  perbedaan  gradual.  Menurutnya  Ilmu-ilmu  sosial 

diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan 

penelitian  yang sudah direncanakan, sedangkan  IPS terdiri atas bahan  pilihan 

yang  sudah  disederhanakan  dan  diorganisasikan  secara  psikologis  dan  ilmiah 

untuk kepentingan tujuan pendidikan. Lebih jelasnya Somantri ( 2001) 

mendefinisikan pendidikan IPS sebagai berikut : ‖suatu penyederhanaan disiplin 

atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologis, filsafat, ideologi negara 

dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan‖ ( Somantri, 2001:44). 

 

 
 

2.1.5.2 Tujuan IPS 

 
Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menghasilkan warganegara yang 

religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, senang membaca, memiliki kemampuan 

belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap 

pengembangan   kehidupan   sosial   dan   budaya,   serta   berkomunikasi   secara 

produktif. 
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Sebagai    bidang    pengetahuan    dan    sejarah    IPS    yang    memiliki 

delapan tujuan sebagai berikut: 

a.   IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut dibidang sosial science, mata 

pelajaran seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi budaya haruslah 

diberikan  lepas-lepas  sebagai  vak  tersendiri.  Mata  pelajaran  IPS  yang 

terpecah-pecah tadi tak memerlukan usaha peramuan bagian-bagian dari mata 

pelajaran lain 

b. IPS hakikatnya merupakan suatu kompromi antara 1 dan 2 tersebut di 

atas.Sebagai  suatu  penyederhanaan  dan  penyaringan  terhadap  ilmu-ilmu 

sosial, dengan kemampuan dan daya tangkap. 

c.   IPS yang mempelajari closed areas atau masalah-masalah sosial yamg pantas 

untuk dibicarakan dimuka umum. Bahannya menyangkut macam-macam 

misalnya   ekonomi,   pengetahuan   sampai   politik   dadi   sosial   sampai 

kultural. Biar berlatih berpikir demokrat. 

d.   IPS  yang bertujuan mendidik  kewarganegaraan  yang baik. Dalam konteks 

budaya melalui pengolahan secara ilmiah dan psikologis yang tepat. 

e.   Menurut pedoman khusus Bidang Studi IPS, tujuan bidang studi tersebut, 

yaitu dengan materi dipilih. Kegiatan belajar dan pembelajaran IPS mengarah 

kepada 2 hal yaitu Nilai-nilai dan sikap hidup yang dikandung oleh pancasila 

atau UUD 1945 secara dasar dan intersif dan mengajarkan konsep-konsep 

dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, 

dan psikologis. 
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f.   Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan socialmembangun komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan 

g.   Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, baik secara nasional maupun global. 

 

 
 

2.1.5.3 Fungsi Pembelajaran IPS 

 
Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna, 

ketrampilan  sosial  dan  intelektual  dalam  membina  perhatian  serta  kepedulian 

sosial nya sebagai SDM yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan 

nasional. 

 

 
 

2.1.5.4 Pembelajaran IPS di SD 

 
Ruang lingkup IPS terdiri atas pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap 

yang  dikembangkan  dari  masyarakat  dan  disiplin  ilmu  sosial.  Penguasaan 

keempat  konten  ini  dilakukan  dalam  proses  belajar  yang  terintegrasi  melalui 

proses kajian terhadap konten pengetahuan. Secara rinci, materi IPS dirumuskan 

sebagai berikut: 

a.   Pengetahuan: tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya, bangsa, dan umat 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya. 

b. Keterampilan: berpikir logis dan kritis, membaca, belajar (learning skills, 

inquiry), memecahkan masalah, berkomunikasi dan bekerjasama dalam 

kehidupan bermasyarakat-berbangsa. 
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c.   Nilai:  nilai-nilai  kejujuran,  kerja  keras,  sosial,  budaya,  kebangsaan,  cinta 

damai, dan kemanusiaan serta kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai 

tersebut. 

d.   Sikap: rasa ingin tahu, mandiri, menghargai prestasi, kompetitif, kreatif dan 

inovatif, dan bertanggungjawab 

Materi IPS mencakup kehidupan manusia dalam: 

 
a.   Tempat dan Lingkungan 

 
b.   Waktu Perubahan dan Keberlanjutan 

c.   Organisasi dan Sistem Sosial 

d.   Organisasi dan Nilai Budaya 

 
e.   Kehidupan dan Sistem Ekonomi 

f.   Komunikasi dan Teknologi 

 

 
 

2.1.6 Pendekatan Saintifik 

 
2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik 

 
Pembelajaran  dengan  pendekatan  saintifik  adalah  proses  pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkontruksikan 

konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum 

atau prinsip yang ―ditemukan‖ (Permendikbud, 2013). 
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Hosnan (2014:34) menjelasakan bahwa penerapan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses, seperti mengamati, 

mengklasifikasi,   mengukur,   meramalkan,   menjelaskan,   dan   menyimpulkan. 

Dalam  melaksanakan  proses-proses  tersebut,  bantuan  guru  diperlukan.  Akan 

tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah 

dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik 

merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dan siswa mengalami 

kegiatan dengan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil yang telah dipelajari. 

 

 
 

2.1.6.2 Karakteristik Pendekatan Saintifik 

 
Hosnan (2014:36) menjabarkan pembelajaran dengan metode atau 

pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a.   Berpusat pada siswa. 

 
b.   Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkontruksi konsep, hukum 

atau prinsip. 

c.   Melibatkan   proses-proses   kognitif   yang   potensial   dalam   merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

d.   Dapat mengembangkan karakter siswa. 

 
Karakteristik yang dimiliki pendekatan saintifik mengacu pada tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Hosnan (2014:36) menjelaskan bahwa 

tujuan  pembelajaran  dengan  pendekatan  saintifik  didasarkan  pada  keunggulan 



56  

 
 
 
 
 

 

pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah sebagai berikut. 

a.   Untuk  meningkatkan  kemampuan  intelek,  khususnya  kemampuan  berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

b.   Untuk  membentuk  kemampuan  siswa dalam  menyelesaikan  suatu  masalah 

secara sistematik. 

c.   Terciptanya  kondisi  pembelajaran  dimana  siswa  merasa  bahwa  belajar  itu 

merupakan suatu kebutuhan. 

d.   Diperoleh hasil belajar yang tinggi. 

 
e.   Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah. 

f.   Untuk mengembangkan katakter siswa. 

 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan aspek-aspek yang mengacu 

pada tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik. 

 

 
 

2.1.6.3 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

 
Menurut  Permendikbud  (2013:35-37),  proses  pembelajaran  terdiri  atas 

lima pengalaman belajar pokok yaitu: a) mengamati; b) menanya; c) 

mengumpulkan informasi; d) mengasosiasi; dan e) mengkomunikasikan. Kelima 

pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar yaitu : 
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a.   Mengamati 

 
Dalam mengamati, kegiatan belajar yang dilakukan adalah: (1) Membaca; 

(2) Mendengar; (3) Menyimak; (4) Melihat. 

b.   Menanya 

 
Dalam menanya, kegiatan belajar yang dilakukan yaitu : mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

c.   Megumpulkan Infomasi 

 
Dalam   mengumpulkan   informasi,   kegiatan   belajar   yang   dilakukan 

misalnya : 1) Melakukan eksperimen; 2) Membaca sumber lain selain buku teks; 

3) Mengamati objek/ kejadian/aktivitas; 4) Wawancara dengan nara sumber. 

 
d.   Mengasosiasikan / Mengolah Informasi 

 
Dalam mengasosiasi, kegiatan belajar yang dilakukan yaitu : mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/ eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang bertentangan. 
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e.   Mengkomunikasikan 

 
Dalam mengkomunikasikan, kegiatan yang dilakukan yaitu : 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pendekatan scientific dalam kegiatan belajar yaitu: 1) mengamati; 2) menanya; 

3) mengumpulkan informasi; 4) mengolah informasi; dan 5) mengkomunikasikan. 
 
 
 

 

2.1.7 Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

 
2.1.7.1 Pengertian Numbered Heads Together (NHT) 

 
Hamdani (2011:89) menjelaskan Numbered Heads Together (NHT) adalah 

metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Sedangkan menurut 

Huda (2011:138) menjelaskan bahwa model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide- 

ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, model 

pembelaran ini dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama 

mereka. 

 

 
 

2.1.7.2 Langkah-langkah Numbered Heads Together (NHT) 

 
Penerapan  pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT  merujuk  pada  konsep 

Spencer Kagen dalam Ibrahim (2000 : 28) untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dengan mengecek 
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pemahaman   mereka   mengenai   isi   pelajaran   tersebut.   Sebagai   pengganti 

pertanyaan lansung kepada seluruh kelas, guru menggunakan empat langkah 

sebagai berikut : (a) Penomoran, (b) Pengajuan pertanyaan, (c) Berpikir bersama, 

(d) Pemberian jawaban. 

Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan menjadi enam langkah 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian ini. Keenam langkah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1)  Persiapan 
 

Dalam   tahap   ini   guru   mempersiapkan   rancangan   pelajaran   dengan 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2)   Pembentukan kelompok 
 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap 

siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang 

dibentuk merupakan percampuran  yang ditinjau  dari latar belakang sosial, 

jenis kelamin dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan 

kelompok  digunakan  nilai  tes (pre-test) sebagai  dasar  dalam  menentukan 

masing-masing kelompok. 

Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru memperkenalkan 

keterampilan  kooperatif  dan  menjelaskan  tiga  aturan  dasar  dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu : 
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a.   Tetap berada dalam kelas 

 
b.   Mengajukan    pertanyaan    kepada    kelompok    sebelum    mengajukan 

pertanyaan kepada guru 

c.   Memberikan  umpan  balik  terhadap  ide-ide  serta  menghindari  saling 

mengkritik sesama siswa dalam kelompok 

3)  Diskusi masalah 
 

Dalam  kerja  kelompok,  guru  membagikan  LKS  kepada  setiap  siswa 

sebagai  bahan  yang  akan  dipelajari. Dalam  kerja  kelompok,  setiap  siswa 

berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang 

mengetahui  jawaban  dari  pertanyaan  yang  telah  ada  dalam  LKS  atau 

pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari 

spesifik sampai yang bersifat umum. 

4)  Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 
 

Dalam  tahap  ini,  guru  menyebut  satu  nomor dan  para siswa dari  tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 

jawaban kepada siswa di kelas. 

5)  Memberi kesimpulan 

 
Guru memberikan kesimpulan atau jawaban akhir dari semua pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

6)  Memberikan penghargaan 

 
Pada tahap ini, guru memberikan penghargaan berupa kata-kata pujian 

pada siswa dan memberi nilai yang lebih tinggi kepada kelompok yang hasil 

belajarnya lebih baik 
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2.1.7.3 Kelebihan dan kekurangan Numbered Heads Together 
 

NHT mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana dikemukakan 

oleh       Suwarno (2010)bahwa       pembelajaran       model Numbered       Head 

Together (NHT) memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: 

Kelebihan 

 
a.   Terjadinya interaksi  antara siswa melalui  diskusi/siswa secara bersama 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b.   Siswa  pandai  maupun  siswa  lemah  sama-sama  memperoleh  manfaat 

melalui aktifitas belajar kooperatif. 

c. Dengan  bekerja  secara  kooperatif  ini,  kemungkinan  konstruksi 

pengetahuan akan manjadi lebih besar/kemungkinan untuk siswa dapat 

sampai pada kesimpulan yang diharapkan. 

d. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat 

kepemimpinan. 

Kelemahan 

 
a. Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat 

menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. 

b.   Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar menyalin 

pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai. 

c.   Pengelompokkan  siswa  memerlukan  pengaturan  tempat  duduk  yang 

berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. 
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2.1.8 Media Audiovisual 

 
2.1.8.1 Pengertian Media AudioVisual 

 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media Audiovisual. Media 

Audiovisual  adalah  media  yang  mempunyai  unsur  suara  dan  unsur  gambar. 

Arsyad (2014: 32) menyatakan bahwa pengajaran melalui  Audiovisual adalah 

produksi  dan  penggunaan  materi  yang penyerapannya melalui  pandangan  dan 

pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau 

simbol-simbol yang serupa. Ciri-ciri utama teknologi media Audiovisual adalah 

sebagai berikut: 

a.   Bersifat linear 

 
b.   Menyajikan visual yang dinamis 

 
c.   Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya 

 
d.   Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak 

 
e.   Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif 

 
f.   Berorientasi  kepada  guru  dengan  tingkat  pelibatan  interaktif  murid  yang 

rendah. 

Leshin,dkk (dalam Arsyad, 2014: 38) mengemukakan bahwa media 

diklasifikasi dalam lima kelompok, dan salah satu kelompoknya yaitu media 

berbasis audiovisual (video, film, slide-tape, televisi). 

a.   Slide 

 
Slide (film bingkai) adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm 

dengan bingkai 2 x 2 inci. Film bingkai diproyeksikan melalui slide projector. 
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program visual dapat dikombinasikan dengan suara yang dikenal dengan film 

bingkai bersuara. 

Beberapa keuntungan dan keterbatasan film bingkai dapat dilihat berikut 

ini. Keuntungannya yaitu : 1) Urutan gambar (film bingkai) dapat diubah-ubah 

sesuai dengan kebutuhan, 2) Isi pelajaran yang sama yang terdapat dalam gambar- 

gambar film bingkai dapat disebarkan dan digunakan di berbagai tempat secara 

bersamaan, 3) Gambar pada film bingkai tertentu dapat ditayangkan lebih lama 

dan dengan demikian dapat menarik perhatian dan membangun persepsi siswa 

yang sama terhadap konsep atau pesan yang ingin disampaikan, 4) Film bingkai 

dapat ditayangkan pada ruangan masih terang, 5) Film bingkai dapat menyajikan 

gambar dan grafik untuk berbagai bidang ilmu kepada kelompok atau perorangan 

dengan usia yang tiada terbatas, 6) Film bingkai dapat digunakan sendiri atau 

digabungkan dengan suara/rekaman, 7) Film bingkai dapat menyajikan peristiwa 

masa lalu atau peristiwa di tempat lain. 

Keterbatasannya yaitu : 1) Gambar dan grafik visual yang disajikan tidak 

bergerak sehingga daya tariknya tidak sekuat dengan televisi atau film, 2) Film 

bingkai terlepas-lepas, dan ini merupakan suatu titik keunggulan sekaligus 

kelemahannya, karena memerlukan perhatian untuk penyimpanannya agar film- 

film bingkai itu tidak hilang atau tercecer, 3) Meskipun biaya produksinya tidak 

terlalu mahal, film bingkai masih memerlukan biaya lebih besar daripada 

pembuatan media foto, gambar, grafik yang tidak diproyeksikan 
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b.   Film dan Video 

 
Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana 

frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga 

pada layar terlihat gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian 

sehingga memberikan visual kontinu. Sama halnya dengan film, video dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah 

atau suara yang sesuai. 

Keuntungan film dan video yaitu : 1) film dan video dapat melengkapi 

pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, 

berpraktik, dan lain-lain, 2) film dan video dapat menggambarkan suatu proses 

secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu, 3) 

di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan 

sikap dan segi-segi afektif lainnya, 4) film dan video yang mengandung nilai-nilai 

positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa, 5) 

film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara 

langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas, 6) film dan 

video dapat ditunjukan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok yang 

heterogen, maupun perorangan, 7) dengan kemampuan dan teknik pengambilan 

gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 

satu minggu dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

Keterbatasannya   yaitu:   1)   pangadaan   film   dan   video   umumnya 

memerlukan   biaya   mahal   dan   waktu   yang   banyak,   2)   pada   saat   film 

dipertunjukan, gambar-gambar bergerak terus sehingga tidak semua siswa mampu 
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mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui film tersebut, 3) film dan 

video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang 

diinginkan. 

c.   Televisi 

 
Televisi adalah sistem elektronik  yang mengirimkan gambar diam dan 

gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Beberapa penelitian 

menunjukan bahwa siswa yang belajar melalui program televisi untuk berbagai 

mata pelajaran dapat menguasai mata pelajaran tersebut sama seperti mereka yang 

mempelajarinya  melalui  tatap  muka  dengan  guru  kelas.  Meskipun  televisi 

memiliki berbagai kelebihan dalam menyampaikan pesan dan materi pelajaran, 

televisi juga mempunyai kelemahan seperti berikut ini. Kelebihannya yaitu : 1) 

televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audiovisual termasuk gambar 

diam, film, objek, spesimen, dan drama, 2) televisi bisa menyajikan model dan 

contoh-contoh yang baik bagi siswa, 3) televisi dapat membawa dunia nyata ke 

rumah dan ke kelas-kelas, seperti orang, tempat-tempat, dan peristiwa-peristiwa, 

melalui penyiaran langsung atau rekaman, 4) televisi dapat memberikan kepada 

siswa peluang untuk melihat dan mendengar diri sendiri, 5) televisi dapat 

menyajikan  program-program  yang  dipahami  oleh  siswa  dengan  usia  dan 

tingkatan pendidikan yang berbeda-beda, 6) televisi dapat menyajikan visual dan 

suara yang amat sulit diperoleh pada dunia nyata, 7) televisi dapat menghemat 

waktu guru dan siswa, misalnya dengan merekam siaran pelajaran yang disajikan 

dapat diputar ulang jika diperlukan tanpa harus melakukan proses itu kembali. 
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Keterbatasannya yaitu: 1) televisi hanya mampu menyajikan komunikasi 

satu arah, 2) televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada 

kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan 

individual siswa, 3) guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum 

disiarkan, 4) layar media televisi tidak mampu menjangkau kelas besar sehinga 

sulit  bagi  semua siswa  untuk  melihat  secara  rinci gambar  yang  disiarkan,  5) 

kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru, 

dan siswa bisa jadi bersikap pasif selama penayangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media Audiovisual yang 

berjenis video tentang rumah anti gempa, profesi guru dan pengrajin barang bekas 

untuk diterapkan bersama dengan model Number Head Together untuk mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Ngaliyan 03 Semarang. Peneliti memilih 

media Audiovisual dengan jenis video tentang rumah anti gempa, profesi guru dan 

pengrajin barang bekas karena disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan 

kepada siswa, yaitu materi pada tema Cita-cita. 

 

 
 

2.1.8.2 Bentuk-Bentuk Media Audiovisual 

 
Berbicara mengenai bentuk media, disini media memiliki bentuk  yang 

bervariasi sebagaiman dikemukakan oleh tokoh pendidikan, baik dari segi 

penggunaan, sifat bendanya, pengalaman belajar siswa, dan daya jangkauannya, 

maupun dilihat dari segi bentuk dan jenisnya. 

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan sebagian dari bentuk media audio 

visual yang dapat diklasifikasikan menjadi delapan kelas yaitu: 
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1.   Media audio visual gerak contoh, televisi, video tape, film dan media audio 

pada umumnaya seperti kaset program, piringan, dan sebagainya. 

2.   Media audio visual diam contoh, filmastip bersuara, slide bersuara, komik 

dengan suara. 

3.   Media audio semi gerak contoh, telewriter, mose, dan media board. 

 
4.   Media visual gerak contoh, film bisu 

 
5.   Media visual diam contoh microfon, gambar, dan grafis, peta globe, bagan, 

dan sebagainya 

6.   Media seni gerak 

 
7.   Media audio contoh, radio, telepon, tape, disk dan sebagainya 

 
8.   Media cetak contoh, televisi (Soedjarwono, 1997: 175). 

 
Hal tersebut di atas adalah merupakan gambaran media sebagai sumber 

belajar, memberikan suatu alternatif dalam memilih dan mengguanakan media 

pengajar sesuai dengan karakteristik siswa. Media sebagai alat bantu mengajar 

diakui sebagai alat bantu auditif, visual dan audio visual. Ketiga jenis sumber 

belajar ini tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan rumusan tujuan 

instruksional dan tentu saja dengan guru itu sendiri. 

2.1.8.3 Karakteristik Media Audiovisual 

 
Teknologi Audio visual cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi yaitu dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk 

menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio-visual jelas 

bercirikan  pemakaian  perangakat  keras  selama  proses  belajar,  seperti  mesin 
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proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Karakteristik atau 

ciri-ciri utama teknologi media audio-visual adalah sebagai berikut: 

1.   Mereka biasanya bersifat linier; 

 
2.   Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis; 

 
3.   Mereka  digunakan  dengan  cara  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh 

perancang/pembuatnya; 

4.   Mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak; 

 
5.   Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif; 

 
6.   Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif 

murid yang rendah 

 

 
 

2.1.8.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Audio visual 

 
Media audio visual mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. 

Ada dua jenis media audio visual disini yaitu audio visual gerak dan audio visual 

diam. 

Kelebihan media audio visual gerak 

 
1.   Kelebihan dan kekurangan film sebagai media audio visual gerak. 

 
a.   Keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara lain: 

 
1)  Film    dapat    menggambarkan    suatu    proses,    misalnya    proses 

pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. 

2)  Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. 

 
3)  Penggambarannya bersifat 3 dimensional. 
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4)  Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam 

bentuk ekspresi murni. 

5) Dapat  menyampaikan  suara  seorang  ahli  sekaligus  melihat 

penampilannya. 

6)  Kalau film dan video tersebut berwarna akan dapat menambah realita 

objek yang diperagakan. 

7)  Dapat menggambarkan teori sain dan animasi. 

b.   Kekurangan-kekurangan film sebagai berikut: 

1)  Film  bersuara  tidak  dapat  diselingi  dengan  keterangan-keterangan 

yang diucapkan sewaktu film diputar, penghentian pemutaran akan 

mengganggu konsentrasi audien. 

2)  Audien tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar 

terlalu cepat. 

3)  Apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali 

secara keseluruhan. 

4)  Biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. 

 
2.   Kelebihan dan kekurangan video sebagai media audio visual gerak 

a.   Kelebihan video 

1) Dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari 

rangsangan lainnya. 

2) Dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton dapt 

memperoleh informasi dari ahli-ahli/ spesialis. 
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3)  Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, 

sehingga dalam waktu mengajar guru dapat memusatkan perhatian 

dan penyajiannya. 

4)  Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. 

 
5)  Keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi 

komentar yang akan didengar. 

6)  Guru bisa mengatur dimana dia akan menghentikan gerakan gambar 

tersebut, artinya kontrol sepenuhnya ditangan guru. 

7)  Ruangan tidak perlu digelapkan waktu menyajikannya. 

b.   Kekurangan video 

1) Perhatian  penonton  sulit  dikuasai,  partisipasi  mereka  jarang 

dipraktekkan. 

2)  Sifat  komunikasinya  yang  bersifat  satu  arah  haruslah  diimbangi 

dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. 

3)  Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara 

sempurna. 

4)  Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. 

 
3.   Kelebihan dan kekurangan televisi sebagai media audio visual gerak 

a.   Kelebihan televisi: 

1)  Bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan peristiwa yang 

sebenarnya. 

2)  Memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah atau berbagai 

negara. 
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3)  Dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. 

 
4)  Dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka 

ragam. 

5)  Banyak mempergunakan sumber-sumber masyarakat. 

 
6)  Menarik minat anak. 

 
7)  Dapat melatih guru, baik dalam pre-service maupun dalam intervice 

training. 

8)  Masyarakat   diajak   berpartisipasi   dalam   rangka   meningkatkan 

perhatian mereka terhadap sekolah. 

b.   Kekurangan-Kekurangan Televisi: 

 
1) Televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. 

 
2) Televisi  pada  saat  disiarkan  akan  berjalan  terus  dan  tidak  ada 

kesempatan untuk memahami pesan-pesan nya sesuai dengan 

kemampuan individual siswa. 

3)   Guru  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  merevisi  tayangan  TV 

 
sebelum disiarkan. 

 
4)   Layar   pesawat   televisi   tidak   mampu   menjangkau   kelas   besar 

sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar 

yang disiarkan. 

5)  Kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi 

dengan guru, dan siswa bisa jadi bersifat pasif selama penayangan. 

Kelebihan dan kekurangan media audio visual diam 
 

1.   Kelebihan dan kekurangan film bingkai sebagai media audio visual diam. 
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a.   Kelebihan film bingkai sebagai media pendidikan adalah: 

 
1)  Materi pelajaran yang sama dapat disebarkan  ke seluruh siswa secara 

serentak; 

2)  Perhatian anak-anak dapat dipussatkan pada satu butir tertentu; 

 
3)  Fungsi  berfikir  penonton  dirangsang  dan  dikembangkan  secara 

bebas; 

4)  Film bingkai berada di bawah kontrol guru; 

 
5)  Dapat dilakukan secara klasikal maupun individu; 

 
6)  Penyimpanannya mudah (praktis); 

 
7)  Dapat mengatasi keterbatasan keterbatasan ruang, waktu dan indera; 

 
8)  Mudah direvisi/diperbaiki, baik visual maupun audionya; 

 
9)  Relatif sederhana dan murah dibandingkan dengan media TV atau 

film; 

10) Program dibuat dalam waktu singkat. 

b.   Kekurangan film bingkai suara adalah: 

1)  Program film bingki yang terdiri dari gambar-gambar lepas mudah 

hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik; 

2)  Hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam (still); 

 
3)   Penggunaan program slide suara memerlukan ruangan yang gelap, 

apabila tidak gelap makagambar yang diproyeksikan kurang jelas; 

4) Dibangdingkan   dengan   gambar,   foto,   bagan   atau   papan   flanel 

pembuatan film bingkai jauh lebih mahal biayanya. 

2.   Kelebihan dan kekurangan film rangkai 
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a.   Kelebihan film rangkai yaitu: 

 
1)  Kecepatan penyajian film rangkai bisa diatur 

 
2)   Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan yang 

berbeda dalam satu rangkai 

3) Ukuran gambar sudah pasti 

 
4)  Penyimpanannya mudah 

 
5)  Reproduksinya dalam jumlah besar relatif lebih mudah 

 
6)  Dapat untuk belajar kelompok maupun individual 

 
b.   Kelemahan yang pokok dibandingkan dengan film bingkai adalah bahwa 

film rangkai sulit diedit atau direvisi karena sudah merupakan satu 

rangkaian, sukar dibuat sendiri secara lokal dan memerlukan peralatan 

laboraturium yang dapat mengubah film bingkai ke film rangkai. 

 

2.1.9 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik dengan Model Number Head 

 
Together dan Media Audiovisual 

 
a.   Pendahuluan 

 
Pra kegiatan 

 
1.   Siswa menjawab ucapan salam dan sapaan Guru 

 

2.   Guru bersama siswa berdo‘a bersama sebelum pembelajaran dimulai 

 
3.   Guru melakukan presensi 

 
4.   Pengkondisian siswa 

 
Kegiatan Awal 

 
1.   Guru melakukan kegiatan apresepsi 

 
2.   Guru memberikan motivasi 
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3.   Guru memberikan Tujuan Pembelajaran 

b.   Kegiatan Inti 

1. Guru  membentuk  kelompokdan  setiap  siswa  dalam  kelompok 

mendapatkan nomor (mengamati) 

2. Guru memberikan lembar kerja siswa dan setiap kelompok disuruh 

mengerjakannya (mengumpulkan informasi) 

3.   Setiap kelompok diskusikan jawaban yang benar dan guru memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok aktif dalam mengerjakan lembar kerja 

siswa (mengolah informasi) 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. (mengkomunikasikan) 

5.   Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk 

nomor lain (mengkomunikasikan) 

c.   Kegiatan Akhir 

 
1.   Guru dan siswa membuat simpulan (Mengkomunikasikan) 

 
2.   Guru memberikan evaluasi 

 
3.   Guru memberikan motivasi 

 
4.   Guru menutup pembelajaran dengan berdo‘a bersama 

 
 
 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 
 

 

Penelitian  ini  didasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan 

terhadap   model   pembelajaran   Numberd   Heads   Togetherberbantuan   media 



75  

 
 
 
 
 

 

audiovisual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada muatan IPS. Hasil 

penelitian tersebut adalah: 

a.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tintin Suhartini (2010) dengan judul 

―Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA‖. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata penggunaan metode 

pembelajaraan kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA yang ditunjukkan dari rata-rata hasil pretest 

53,6, rata-rata nilai siklus I 72,4, rata-rata nilai siklus II 76,36 dan rata-rata 

nilai siklus III 82. 

b.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief Bachtiar Putra (2013) dengan judul 

―Cooperative Learning Tipe NHTdengan Media Grafis untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil‖. Hasil penelitian dapat dilihat dari persentase rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus I (35,71%), siklus II (58,93%), dan siklus 

III (83,33%). Peningkatan dari siklus I ke siklus II (23,22%) dan dari siklus II 

ke siklus III (24,4%). Sementara itu nilai rata-rata kinerja guru pada siklus I 

(48,89), siklus II (61,48), dan siklus III (77,04). Sedangkan rata-rata nilai hasil 

belajar siswa pada siklus I (57,86), siklus II (65), dan siklus III 

(90).Peningkatan dari siklus I ke siklus II (7,14) dan dari siklus II ke siklus III 

(25). 

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deby Yuti (2013) dengan judul 

―Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dengan Menggunakan 

ModelPembelajaran    KooperatifTipe    NHT    Kelas    IV‖.Hasil    penelitian 
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menunjukkan   bahwa   terdapat   peningkatan   kemampuan   berbicara   siswa 

sebesar   53,76   %   dengan   kategori   peningkatan   ―sedang‖.   Kemampuan 

berbicara   siswa   pada   aspek   kebahasaan   dengan   rata-rata   persentase 

peningkatan keseluruhan sebesar 50 % dengan kategori ―sedang‖ dan 

kemampuan berbicara siswa pada aspek nonkebahasaan dengan rata-rata 

persentase   peningkatan   keseluruhan   sebesar   47,51   %   dengan   kategori 

―sedang‖. 

d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erix Prinanda (2014) dengan judul 

―Peningkatan  Hasil  Belajar  Siswa  Pada  Pembelajaran  IPSdengan 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) di 

Kelas IV SD Negeri 47 Koto Lamo Kabupaten Pesisir Selatan‖. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada hasil belajar siswa aspek kognitif siklus I 

dengan rata-rata skor 52.76 % dan siklus II persentase 82.38 %. Dan afektif 

pada siklus I rata-rata 58.20% siklus II 87.50%. 

e. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartanti (2012) dengan judul 

―Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Contextual Teaching 

And Learning Berbantuan Media Audiovisual‖. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh  bahwa  keterampilan  guru  pada  siklus  I  memperoleh  skor  66 

(kategori sangat baik), siklus II menjadi 74,5 (kategori sangat baik). Aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata sebesar 30,8, siklus II menjadi 

35,4. Sedangkan hasil belajar siswa pada akhir siklus I mendapat nilai rata- 

rata 53,1 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 46,67%, pada akhir siklus II 



77  

 
 
 
 
 

 

hasil  belajar  siswa  meningkat  dengan  nilai  rata-rata  66,9  dan  ketuntasan 

belajar klasikal 96,7 %. 

f.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romi (2012) dengan judul ―Peningkatan 

Hasil Belajar IPAdengan Media AudioVisual Kelas IB SDN 03 Segedong 

Bengkayang‖. Hasil belajar siswa pada siklus 1 yang mengalami ketuntasan 

belajar hanya 9 orang dengan jumlah persentase 47,37%, pada siklus 2 yang 

mengalami ketuntasan belajar 12 orang dengan jumlah persentase 63,16%, 

pada siklus 3 yang mengalami ketuntasan belajar 18 orang dengan jumlah 

persentase 94,74%. 

g.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wawan Setiawan (2013) dengan judul 

―Penggunaan  Media  Audio  Visual  padaPembelajaran  IPS  Siswa  Kelas  IV 

SD‖.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwapenggunaan  media  audio  visual 

pada pembelajaran IPS di kelas IVA SD Negeri 1Metro Barat dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

h.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh La Suha Ishabu (2013) dengan judul 

―The Improve Learning Results and Creativity Student to LessonOperation 

Count   Numbers   Through   Cooperative   LearningTypeNumbered   Heads 

Together (NHT)in Class IV SD District 6 3Ambon-Indonesia‖. Hasil penelitian 

menunjukkan ―The results showed that, by using cooperative learning model 

Numbered Heads Together (NHT) toimprove student learning outcomes as 

seen in the results of the test cycle I gainedmastery Minimum Criteria(KKM) 

In as much as 62.2% and the third cycle increased to 78.4%‖. 
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Berdasarkan kajian empiris yang telah didapatkan akan digunakan sebagai 

pedoman dan acuan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan 

diterapkan model NHT berbantuan media audiovisual diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS karena dengan diterapkannya strategi 

pembelajaran dan media ini akan meningkatkan kemampuan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. 

 

 
 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 
 

 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan bagi setiap 

orang.Dengan adanya pendidikan yang layak tentunya akan mencetak generasi- 

generasimuda yang unggul dan bertanggungjawab. Untuk mendukung hal tersebut 

makadiperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan 

menjanjikantentunya. Pembelajaran yang paling utama adalah saat anak berada 

pada jenjangsekolah dasar. Di sini anak akan memperoleh pengetahuan- 

pengetahuan  dasaryang  nantinya  akan  dibawa  pada  pembelajaran  yang  lebih 

tinggi lagi. 
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Kondisi Awal 

1.   Berbagai keterampilan guru dalam 

pembelajaranbelum optimal 

2.   Media yang digunakan belum optimal 
 

3.   Model yang digunakan belum optimal 
 

4.   Aktivitas siswa dalam pembelajaran belum 

optimal 

5.   Hasil belajar siswa belum optimal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tindakan 

Pelaksanaan Pendekatan Scientific dan Model Number 

Head Together dengan media audiovisual 

1.   Guru menyiapkan media pembelajaran 

2.   Guru mengajak siswa menyanyi (motivasi) 

3.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

4.   Guru menunjukkan media Audiovisual dan 

menjelaskan materi berdasarkan media Audiovisual 

5.   Guru bersama siswa melakukan tanya jawab 

6.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

7.   Guru membagikan nomor kepala kepada masing- 

masing siswa. 

8.   Siswa mengerjakan lembar kerja siswa 

9.   Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

10. Guru memanggil salah satu nomor kepala siswa untuk 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

11. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi 

dan memberikan soal evaluasi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kondisi Akhir 

1.   Keterampilan guru meningkat dalam pembelajaran 

tema Cita-citaku. 
2.   Aktivitas siswa meningkat dalam pembelajaran tema 

Cita-citaku. 

3.   Kompetensi pengetahuan siswa meningkat dalam 

pembelajaran tema Cita-citaku. 

4.   Kompetensi keterampilan siswa meningkat dalam 

pembelajaran tema Cita-citaku. 

5.   Kompetensi sikap siswa meningkat dalam 

pembelajaran tema Cita-citaku. 
 

 
 
 
 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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Bagan tersebut merupakan kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti 

mulai dari kondisi awal, tindakan yang digunakan serta kondisi akhir yang 

diharapkan. Penjelasan dari bagan kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan data observasi, wawancara, catatan lapangan dan data 

dokumen, dapat diambil pokok pemikiran bahwa kualitas pembelajaran tema Air 

Bumi dan Matahari belum mencapai hasil yang optimal dan perlu ditingkatkan. 

Hal ini disebabkan oleh faktor guru, siswa, metode, model dan media yang 

digunakan dalam pembelajaran. Permasalahan pada pembelajaran tersebut juga 

diantaranya guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013 

di kelas sehingga pembelajaran belum saintifik. Dalam pembelajaran guru kurang 

bisa merangsang siswa agar keterampilan bertanya siswa berkembang. Siswa 

cenderung pasif dan diam. Penggunaan media yang kurang optimal menyebabkan 

siswa kurang tertarik dan fokus dalam pembelajaran sehingga siswa tidak bisa 

menyimak/mengamati  dengan  baik  penjelasan  yang  disampaikan  guru.  Media 

yang  digunakan  kurang  kongkret  dalam  pembelajaran  sehingga  kemampuan 

menar siswa belum berkembang secara optimal. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi 

merencanakan untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan saintifik dengan model Numbered Head Together dan 

media   audiovisual.   Dengan   menerapkan   pendekatan   saintifik   dan   model 

Numbered   Head   Together   dan   media   audiovisual   dapat   meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Selain itu dapat merangsang siswa untuk 

berpikir kritis dan alamiah sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. 
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Karena media yang digunakan berkaitan dengan kehidupan di lingkungan siswa 

sehingga siswa dapat melihat secara konkret dan dapat memahami materi 

pembelajaran dengan baik. 

Tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu melalui 

pendekatan saintifik dengan model Numbered Head Together dan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tema Cita-citaku yang 

meliputi peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar pada 

kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. 

 

 
 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 
 

 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang telah 

dijabarkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui pendekatan 

scientfic dan model Number HeadTogether berbasis mediaAudiovisual maka 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajartematik muatan IPS siswa 

pada kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang akan meningkat. 



 

 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
 

3.1. JENIS PENELITIAN 
 

 

Menurut Arikunto (2013:16), menjelaskan bahwa ada beberapa ahli yang 

mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, namun 

secara garis besar terdapat empat tahapan yang dilalui, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 

 
 

(Arikunto , 2013: 16) 

 
3.1.1. Perencanaan 

Menurut Sanjaya (2013:78) perencanaan dalam setiap siklus disusun 

perencanaan  pembelajaran  untuk  perbaikan  pembelajaran.  Dengan  demikian 

dalam perencanaan bukan hanya berisi tentang tujuan atau kompetensi yang harus 
 

 
 
 
 

80 
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dicapai akan tetapi juga harus lebih ditonjolkan perlakuan khususnya oleh guru 

dalam proses pembelajaran, ini berarti perencanaan yang disusun harus dijadikan 

pedoman seutuhnya dalam proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti bersama tim 

koraborator membuat perencanaan sebagai berikut: 

a.   Mengkaji silabus kelas IV SD. 

 
b.   Menelaah kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. 

c.   Merumuskan indikator hasil belajar bersama tim kolaborasi. 

d. Menyusun RPP sesuai indikator dan skenario pembelajaran IPS dengan 

menggunakan  pendekatan  scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media audiovisual 

e.   Menyiapkan media yang dapat menunjang dalam kajian materi. 

 
f.   Menyiapkan alat evaluasi untuk model Number Head Together dengan media 

 
audiovisual 

 
g.   Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa, angket 

dan catatan lapangan yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

 
Menurut Arikunto (2013:18), tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah 

pelaksanaan  yang merupakan implementasi atau  penerapan isi rancanan, yaitu 

mengenai tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang 

dilaksanakan guru berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan guru adalah perlakukan yang dilaksakan sesuai dengan 

perencanaan (Sanjaya, 2013:79). 
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Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 3 

siklus, tiap siklus terdiri satu kali pertemuan. Siklus pertama yaitu melaksanakan 

rencana pembelajaran yang telah disusun tentang tema cita-citaku subtema 2 

pembelajaran 2, siklus kedua yaitu melaksanakan perbaikan pembelajaran pada 

siklus sebelumnya sampai mencapai indikator keberhasilan hingga siklus ketiga. 

3.1.3. Observasi 
 

Menurut Arikunto (2013:19) observasi merupakan suatu teknik yaitu 

kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan  informasi  tentang  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  guru 

sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan informasi, 

observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang dilakukan guru 

dalam melaksanakan tindakan, sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan ketika 

guru melakukan reflekasi untuk penyusunan rencana ulang memasuki putaran 

atau siklus selanjutnya (Sanjaya, 2013:80). 

Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat 

untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan 

pendekatan scientific dan model Number Head Together dengan media 

audiovisual. Peneliti menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa, 

angket, catatan lapangan, dokumen serta lembar soal dalam pengumpulan data- 

data di lapangan. 

3.1.4. Refleksi 
 

Menurut  Arikunto  (2013:19)  istilah  refleksi  berasal  dari  kata  bahasa 

inggris   reflection,   yang   diterjemahkan   dalam   bahasa   indonesia   menjadi 
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pemantulan. Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 

dilaksanakan guru selama tindakan. Refleksi dilakukan dengan melakukan diskusi 

dengan observer yang biasanya dilakukan oleh teman sejawat. Dari hasil refleksi, 

guru dapat mencatat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat 

dijadikan dasar dalam penyusunan rencana ulang (Sanjaya, 2013:80). 

Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis, dan 

penelitian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Peneliti 

bersama tim kolaborasi mengevaluasikan proses serta hasil dari tindakan pada 

siklus pertama, mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada 

siklus pertama, serta merancang perbaikan dan tindak lanjut untuk siklus 

berikutnya. 

 

 
 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 
 

 

Penelitian   tindakan   kelas   ini   akan   dilaksanakan   dalam   tiga   siklus 

penelitian.   Setiap   siklus   dilaksanakan   satu   kali   pertemuan.   Secara   rinci 

perencanaan sikluas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1. Perencanaan Siklus I 
 

Siklus I dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 5 x 35 menit 

 
(175 menit) atau pembelajaran satu hari. 

 
3.2.1.1. Perencanaan 

 
Tahap dalam perencanaan meliputi sebagai berikut: 
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a. Menyusun  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  menggunakan 

pendekatan Scientific dan model Number Head Together dengan media berupa 

audio visual. 

b. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan media 

pendukungnya seperti laptop dan LCD 

c.   Menyiapkan nomor kepala siswa 

 
d.   Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis, dan lembar pengamatan 

diskusi 

e.   Menyiapkan   lembar   observasi   untuk   mengamati   aktivitas   siswa   dan 

keterampilan guru 

f.  Menyiapkan angket, wawancara dan   lembar catatan lapangan yang akan 

digunakan dalam penelitian 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 
 

Peneliti melaksanakan tindakan penelitian sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun pada perencanaan siklus I 

yaitu pembelajaran tema Cita-citaku dengan menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model Numbered Head Together dan media audiovisual. Langkah- 

langkahnya berikut ini: 

a.   Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. 

b.   Guru melakukan apersepsi. 

c.   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 
d.   Guru mempersiapkan video yang akan ditayangkan. 

e.   Guru menyampaikan materi pengantar. 
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f.   Guru membagikan nomor kepala. 

 
g.   Siswa  diberi  arahan  dan  diminta  untuk  melihat/  menonton  video  tentang 

rumah anti gempa (mengamati, mengumpulkan informasi). 

h.   Guru menunjuk nomor kepala siswa. 

 
i.   Siswa  ditunjuk/dipanggil  secara  bergantian  untuk  menjelaskan  tentang  isi 

video tersebut (mengasosiasikan, mengkomunikasikan). 

j.   Siswa diminta untuk menjelaskan alasan/ dasar dari jawaban yang diberikan. 

 
(mengasosiasikan, mengkomunikasikan). 

 
k.   Siswa  diberikan  kesempatan  untuk  menanggapi  penjelasan  teman  mereka 

dengan berdiskusi denganteman sebangkunya (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan). 

l.   Dari alasan tersebut guru mulai menanamkan konsep sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

m. Siswa  diberi  kesempatan  untuk  bertanya  tentang  materi  yang  belum  jelas 

 
(menanya). 

 
n.   Guru bersama siswa membuat kesimpulan sebagai penguatan materi. 

o.   Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

p.   Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi yang 

telah disampaikan dan memberi gambaran tentang materi yang akan di bahas 

pertemuan selanjutnya. 

3.2.1.3. Observasi 
 

Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Peneliti bersama tim kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam 
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kegiatan   pembelajaran.   Selama   pelaksanaan   tindakan   berlangsung   peneliti 

bersama dengan tim kolaborasi melakukan pengamatan yang meliputi: 

a.   Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPS 

menggunakan  pendekatan  Scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media berupa audio visual 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS 

menggunakan  pendekatan  Scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media audiovisual 

3.2.1.4. Refleksi 

 
Peneliti bersama tim kolaborasi menganalisis hasil belajar siswa sehingga 

peneliti dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk 

merencanakan  tindak  lanjut  pada  siklus  berikutnya  dengan  tahapan  sebagai 

berikut: 

a.   Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1 

melalui hasil observasi, wawancara, catatan lapangan selama pembelajaran 

b.   Menganalisis proses dan hasil pembelajaran siklus I 

 
c.   Menganalisis  kekurangan  dalam  pembelajaran  menggunakan  pendekatan 

 
Scientific dan model Number Head Together dengan media audiovisual 

 
d.   Membuat daftar permasalahan pembelajaran yang terjadi siklus I dari segi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

e.   Merencanakan pembelajaran  untuk siklus II dengan memperbaiki kesalahan 

dan kekurangan yang muncul pada siklus I 
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3.2.2 Perencanaan Siklus II 
 

Siklus II dilaksanakan  1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 5 x 35 

menit. Siklus II disusun untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada siklus I. 

Siklus  II disusun  dengan  Kompetensi  Dasar  yang sama pada siklus  I namun 

berbeda pada indikator pencapaian kompetensi. 

3.2.2.1. Perencanaan 
 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki 

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Tahap perencanaan 

meliputi sebagai berikut: 

a.   Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi pada siklus I 

 
b. Menyusun  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  menggunakan 

pendekatan Scientific dan model Number Head Together dengan media 

audiovisual 

c.   Menyiapkan nomor kepala siswa 

 
d. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan media 

pendukungnya seperti laptop dan LCD 

e.   Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis, dan lembar pengamatan 

diskusi 

f.   Menyiapkan   lembar   observasi   untuk   mengamati   aktivitas   siswa   dan 

keterampilan guru 

g. Menyiapkan angket, wawancara dan   lembar catatan lapangan yang akan 

digunakan dalam penelitian 
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3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 
 

Peneliti melaksanakan tindakan penelitian sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun pada perencanaan siklus I 

yaitu pembelajaran tema Cita-citaku dengan menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model Numbered Head Together dan media audiovisual. Langkah- 

langkahnya berikut ini: 

a.   Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran 

b.   Guru melakukan apersepsi 

c.   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
d.   Guru mempersiapkan video yang akan ditayangkan 

e.   Guru menyampaikan materi pengantar 

f.   Tiap Siswa diberi nomor kepala 

 
g.   Siswa diberi arahan dan diminta untuk melihat/ menonton video pengrajin 

barang bekas (mengamati, mengumpulkan informasi) 

h.   Guru menunjuk salah satu nomor kepala siswa 

 
i.   Siswa  ditunjuk/dipanggil  secara  bergantian  untuk  menjelaskan  tentang  isi 

video tersebut (mengasosiasikan, mengkomunikasikan) 

j.   Siswa diminta untuk menjelaskan alasan/ dasar dari jawaban yang diberikan. 

 
(mengasosiasikan, mengkomunikasikan) 

 
k.   Siswa  diberikan  kesempatan  untuk  menanggapi  penjelasan  teman  mereka 

dengan berdiskusi dengan teman sebangkunya (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan) 
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l.   Dari alasan tersebut guru mulai menanamkan konsep sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

m. Siswa  diberi  kesempatan  untuk  bertanya  tentang  materi  yang  belum  jelas 

 
(menanya) 

 
n.   Guru bersama siswa membuat kesimpulan sebagai penguatan materi 

o.   Siswa mengerjakan soal evaluasi 

p.   Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi yang 

telah disampaikan dan memberi gambaran tentang materi yang akan di bahas 

pertemuan selanjutnya. 

3.2.1.3. Observasi 

 
Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Peneliti bersama tim kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam 

kegiatan   pembelajaran.   Selama   pelaksanaan   tindakan   berlangsung   peneliti 

bersama dengan tim kolaborasi melakukan pengamatan yang meliputi: 

a.   Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPS 

menggunakan  pendekatan  Scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media audio visual 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS 

menggunakan  pendekatan  Scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media audio visual 

3.2.1.4. Reflekasi 
 

Peneliti bersama tim kolaborasi menganalisis hasil belajar siswa sehingga 

peneliti  dapat  memperbaiki  kesalahan  dan  meningkatkan  pembelajaran  untuk 
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merencanakan  tindak  lanjut  pada  siklus  berikutnya  dengan  tahapan  sebagai 

berikut: 

a.   Menganalisis pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

 
b.   Menganalisis  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  II  dan  membandingkannya 

dengan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II 

c.   Membuat daftar kekurangan dan permasalahan pembelajaran yang terjadi pada 

siklus II 

d.   Tindak lanjut menyususn perencanaan siklus ketiga apabila tujuan penelitian 

belum tercapai. 

 

 
 

3.2.3. Perencanaan Siklus III 

 
Siklus III terdiri dari 1 pertemuan dengan alokasi waktu 5 x 35 menit. 

Siklus III disusun untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada siklus II. Siklus 

III disusun dengan Kompetensi Dasar yang sama pada siklus II namun berbeda 

pada indikator pencapaian kompetensi. 

3.3.1.1. Perencanaan 

 
Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki 

pembelajaran  yang  telah  dilakukan  pada  siklus  kedua.  Tahap  perencanaan 

meliputi sebagai berikut: 

a.   Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi pada siklus I dan II 

 
b. Menyusun  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  menggunakan 

pendekatan Scientific dan model Number Head Together dengan media 

audiovisual 
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c.   Menyiapkan nomor kepala siswa 

 
d.   Menyiapkan  media  pembelajaran  berupa  video  pembelajaran  dan  media 

pendukungnya seperti laptop dan LCD 

e.   Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis, dan lembar pengamatan 

diskusi 

f.   Menyiapkan   lembar   observasi   untuk   mengamati   aktivitas   siswa   dan 

keterampilan guru 

g.   Menyiapkan  angket,  wawancara  dan    lembar  catatan  lapangan  yang  akan 

digunakan dalam penelitian 

3.3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

 
Peneliti melaksanakan tindakan penelitian sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun pada perencanaan siklus I 

yaitu pembelajaran tema Cita-citaku dengan menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model Numbered Head Together dan media audiovisual. Langkah- 

langkahnya berikut ini: 

a.   Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran 

b.   Guru melakukan apersepsi 

c.   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 
d.   Guru mempersiapkan video yang akan ditayangkan 

e.   Guru menyampaikan materi pengantar 

f.   Tiap Siswa diberi nomor kepala 

 
g.   Siswa  diberi  arahan  dan  diminta  untuk  melihat/  menonton  video  tentang 

guru(mengamati, mengumpulkan informasi) 
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h.   Guru menunjuk salah satu nomor kepala siswa 

 
i.   Siswa  ditunjuk/dipanggil  secara  bergantian  untuk  menjelaskan  tentang  isi 

video tersebut (mengasosiasikan, mengkomunikasikan) 

j.   Siswa diminta untuk menjelaskan alasan/ dasar dari jawaban yang diberikan. 

 
(mengasosiasikan, mengkomunikasikan) 

 
k.   Siswa  diberikan  kesempatan  untuk  menanggapi  penjelasan  teman  mereka 

dengan berdiskusi dengan teman sebangkunya (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan) 

l.   Dari alasan tersebut guru mulai menanamkan konsep sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

m. Siswa  diberi  kesempatan  untuk  bertanya  tentang  materi  yang  belum  jelas 

 
(menanya) 

 
n.   Guru bersama siswa membuat kesimpulan sebagai penguatan materi 

o.   Siswa mengerjakan soal evaluasi 

p.   Guru memberi motivasi siswa untuk belajar di rumah mengenai materi yang 

tadi di kaji dan memberi gambaran tentang materi yang akan di bahas 

pertemuan selanjutnya 

3.3.1.3. Observasi 

 
Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Peneliti bersama tim kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam 

kegiatan   pembelajaran.   Selama   pelaksanaan   tindakan   berlangsung   peneliti 

bersama dengan tim kolaborasi melakukan pengamatan yang meliputi: 
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1)  Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPS 

menggunakan  pendekatan  Scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media audio visual 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS 

menggunakan  pendekatan  Scientific  dan  model  Number  Head  Together 

dengan media audio visual 

3.3.1.4. Refleksi 
 

Peneliti bersama tim kolaborasi menganalisis hasil belajar siswa sehingga 

peneliti dengan tahapan sebagai berikut: 

a.   Menganalisis pelaksanaan pembelajaran pada siklus III 

 
b.   Menganalisis  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  III  dan  membandingkannya 

dengan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II 

c.   Membuat daftar kekurangan dan permasalahan pembelajaran yang terjadi pada 

siklus III 

d.   Merencanakan   perencanaan   tindak   lanjut   untuk   siklus   berikutnya   jika 

diperlukan atau menyusun laporan PTK jika indikator keberhasilan tercapai. 

 

 
 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 
 

 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 03 

 
Semarang yang berjumlah 33 siswa tahun ajaran 2014/2015, serta guru sebagai 

peneliti. 
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3.4. TEMPAT PENELITIAN 
 

 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ngaliyan 

 
03 Semarang dengan alamat Jalan Kelud Raya No.1 Semarang. 

 
 
 

 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 
 

 

Variabel Tindakan : 

 
a.   Model Numbered Heads Together 

 
b.   Media Audiovisual. 

Variabel Masalah : 

a.   Keterampilan guru dalam pembelajaran tema Cita-citaku pada muatan IPS 

melalui pendekatan saintifik dengan Aktivitas siswa dalam pembelajaran tema 

Cita-citaku pada muatan IPS melalui pendekatan saintifik dengan model 

Numbered Heads Together dan media Audiovisual. 

b.   Hasil belajar pada kompetensi pengetahuan siswa dalam pembelajaran tema 

Cita-citaku pada muatan IPS melalui pendekatan saintifik dengan model 

Numbered Heads Together dan media Audiovisual. 

c.   Hasil belajar pada kompetensi keterampilan siswa dalam pembelajaran tema 

Cita-citaku pada muatan IPS melalui pendekatan saintifik dengan model 

Numbered Heads Together dan media Audiovisual. 

d.   Hasil belajar pada kompetensi sikap siswa dalam pembelajaran tema Cita- 

citaku pada muatan IPS melalui pendekatan saintifik dengan model Numbered 

Heads Together dan media Audiovisual. 
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3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 

 

3.6.1. Jenis Data 

 
3.6.1.1. Data Kuantitatif 

 
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan  (skoring)  (Sugiyono,  2011:23).  Data  kuantitatif  ini  berupa  hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan scientfic 

dan model Number Head Together dengan media audio visual. 

3.6.1.2. Data Kualitatif 

 
Data kualitatif  adalah  data  yang  berbentuk  kalimat,  kata,  atau  gambar 

(Sugiyono, 2011:23). Data kuantitatif berupa gambaran/deskripsi kegiatan 

pembelajaran yang diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan  keterampilan  guru,  aktivitas  siswa,  angket  dan  catatan  lapangan 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan scientfic dan model 

Number Head Together dengan media audio visual 

3.6.2. Sumber Data 
 

Sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh. Data yang 

diambil dari sumber yang tepat dan akurat (Arikunto, 2013:129). Dalam penelitian 

tindakan kelas ini sumber data adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1. Siswa 
 

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mendapatkan  sumber  data  dari  siswa 

melaluai kegiatan observasi selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus 

kedua. Data yang diperoleh berupa hasil evaluasi, lembar pengamatan aktivitas 

siswa, angket maupun catatan lapangan. 
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3.6.2.2. Guru 
 

Peneliti akan memperoleh sumber data melalui lembar observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan 

scientfic dan model Number Head Together dengan media audio visual. 

3.6.2.3. Data Dokumen 
 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan 

selama proses pembelajaran, daftar nilai siswa dan hasil foto selama pelaksanaan 

tindakan. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah 

metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. 

3.6.3.1. Metode Tes 
 

Menurut Sanjaya (2013:99) tes merupakan pengumpulan data untuk 

mengukur  kemampuan  siswa  dalam  aspek  kognitif,  atau  tingkat  penguasaan 

materi pembelajaran. Sedangkan menurut Hamzah dan Koni (2012:111) tes 

merupakan seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada   seseorang 

dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi dasar bagi 

penetapan  skor  angka.  Dalam  penelitian  ini,  metode  tes  digunakan  untuk 

mengukur kompetensi pengetahuan berupa hasil belajar siswa dengan memberi 

angka yang merupakan cerminan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang 

diajarkan atau diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui 

kemampuan kognitif siswa. 



97  

 
 
 
 
 

 

3.6.3.2. Metode Observasi 
 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2009:30). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan 

scientfic dan model Number Head Together dengan media audio visual. 

3.6.3.3. Metode Dokumentasi 
 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun   dan   menganalisis   dokumen-dokumen,   baik   dokumen   tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2009:221). Sumber dokumentasi dalam 

berupa daftar nilai siswa, foto-foto selama kegiatan pembelajaran serta dokumen 

lain yang mendukung dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan 

pendekatan  scientfic  dan  model  Number  Head  Together  dengan  media  audio 

visual. 

 

 
 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 
 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 

3.7.1. Data Kuantitatif 
 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menentukan 

aspek-aspek yang di analisis dengan menghitung ketuntasan belajar individual, 

dan ketuntasan belajar secara klasikal. 
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a.   Menentukan batas minimal nilai ketuntasan individual 

 
Menurut Kemendikbud (2013:7), penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemampuan siswa tidak dibandingkan 

terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, 

misalnya ketuntasan belajar minimal (KKM), yang ditetapkan oleh satuan 

pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi 

dasar yang akan dicapai, daya dukung (sarana dan guru), dan karakteristik siswa. 

KKM  diperlukan  agar  guru  mengetahui  kompetensi  yang  sudah  dan  belum 

dikuasai secara tuntas. Guru mengetahui sedini mungkin kesulitan siswa, sehingga 

pencapaian  kompetensi  yang  kurang  optimal  dapat  segera  diperbaiki.  Bila 

kesulitan dapat terdeteksi sedini mungkin, siswa tidak sempat merasa frustasi, 

kehilangan motivasi, dan sebaliknya siswa merasa mendapat perhatian yang 

optimal dan bantuan yang berharga dalam proses pembelajarannya. 

Ketuntasan belajar ditentukan seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.1 

Ketuntasan Belajar Siswa 

 
 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 86 – 100 4  

SB 
A- 81 – 85 3.66 

B+ 76 – 80 3.33  

 

B B 71 – 75 3.00 

B- 66 – 70 2.66 

C+ 61 – 65 2.33  

 

C C 56 – 60 2 

C- 51 – 55 1.66 

D+ 46 – 50 1.33  

K 
D 0 – 45 1 

(Sumber : Ketuntasan Belajar Siswa menurut Kemendikbud, 2013:7) 
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Keterangan: 

 
SB = Sangat Baik   B = Baik     C = Cukup  K = Kurang 

 
Kriteria ketuntasan belajar minimal untuk kompetensi pada kategori KI-3 

dan KI-4 adalah B- (2.66). Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang 

siswa dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk 

seluruh matapelajaran, yakni jika profil sikap siswa secara umum berada pada 

kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang siswa dinyatakan belum   tuntas 

belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator 

nilai < 2.66 dari hasil tes formatif. Seorang siswa dinyatakan sudah tuntas belajar 

untuk  menguasai  KD  yang  dipelajarinya  apabila  menunjukkan  indikator  nilai 

≥2.66 dari hasil tes formatif. Bagi siswa yang belum tuntas untuk kompetensi 

tertentu  harus  mengikuti  pembelajaran  remedial,  sedangkan  bagi  yang  sudah 

tuntas   boleh   mempelajari   kompetensi   berikutnya.Pada   penelitian   ini   batas 

minimal Tema Peristiwa Alam kelas I SDN Ngaliyan 03 yaitu 66. Perhitungan ini 

harus disesuaikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa SDN Ngaliyan 03. 

Tabel 3.2 
Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

 
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥66 Tuntas 

<66 Tidak Tuntas 
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b.   Menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar adalah sebagai berikut : 

Ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa baik pada aspek 

sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Pada kurikulum 2013 aspek sikap 

dibagi menjadi 2 yaitu sikap sosial yang dimasukkan dalam Kompetensi Inti 1 

(KI-1) dan sikap spiritual dimasukkan dalam Kompetensi Inti 2 (KI-2). Aspek 

pengetahuan dimasukkan dalam Kompetensi Inti 3 (KI-3), sedangkan aspek 

keterampilan dimasukkan dalam Kompetensi Inti (KI-4). 

Menurut Permendikbud no. 81A (2013:55) adapun indikator ketuntasan 

belajar siswa ,yaitu: 

a.   untuk  KD  pada  KI-3  dan  KI-4,  seseorang  siswa  dinyatakan  belum  tuntas 

belajar untuk menguasai KD yang dipelajari apabila menunjukkan indikator 

nilai < 2.66 dari hasil tes formatif; 

b.   untuk  KD  pada  KI-3  dan  KI-4,  seseorang  siswa  dinyatakan  sudah  tuntas 

belajar untuk menguasai KD yang dipelajari apabila menunjukkan indikator 

nilai ≥ 2.66 dari hasil tes formatif; 

c.   untuk KD padaKI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang siswa dilakukan dengan 

memperhatikan sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni 

jika profil sikap siswa secara umum berada pada kategori baik (B) menurut 

standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Adapun implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah: 

 
a.   untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan 

kebutuhan kepada siswa yang memperoleh nilai kurang dari 2.66; 
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b. untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan 

pelajaran ke KD berikutnya kepada peserta yang memperoleh nilai 2.66 atau 

lebih dari 2.66; dan 

c.   untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan  remedial klasikal  sesuai dengan 

kebutuhan apabila lebih dari 75% siswa memperoleh nilai kurang dari 2.66. 

d.   untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap siswa yang secara umum 

profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik. 

Untuk mengetahui apakah siswa sudah atau belum tuntas menguasai suatu 

kompetensi  dapat  dilihat  dari  posisi  nilai  yang  diperoleh  berdasarkan  tabel 

konversi nilai berikut: 

Tabel 3.3 

 
Konversi nilai 

 
Konversi nilai akhir Predikat (Pengetahuan 

dan Keterampilan 

 

Sikap 
Skala 100 Skala 4 
86 – 100 4 A  

SB 
81 – 85 3.66 A

- 
76 – 80 3.33 B

+  

B 
71 – 75 3.00 B 
66 – 70 2.66 B

- 
61 – 65 2.33 C

+  
C 56 – 60 2 C 

51 – 55 1.66 C
- 

46 – 50 1.33 D
+  

K 
0 – 45 1 D 

Sumber: kemendikbud (2013:7) 

 
Apabila siswa memperoleh nilai antara 66 sd. 70, dia ada pada posisi 

predikat B-untuk kategori pengetahuan atau keterampilan. Artinya, siswa tersebut 

sudah mencapai ketuntasan dalam menguasai kompetensi tertentu. 
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Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan 

 
Kriteria Ketuntasan 

 

Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Individual 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

≥ 75% ≥ B ≥ 66 ≥ 2.66 (≥ 66) 

< 75% < B < 66 < 2.66 (< 66) 

 

 
 

5.6.2. Data Kualitatif 
 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, sikap siswa, keterampilan siswa dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan Saintifik dengan media audiovisual, serta hasil catatan lapangan yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dipaparkan dalam kalimat 

yang dipisah-pisahkan menurut kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria 

agar diperoleh kesimpulan. 

Adapun cara untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor, langkah 

langkah yang ditempuh yaitu: 

a.   menentukan skor maksimal 

b.   menentukan skor minimal 

c.   menentukan jumlah kelas interval/klasifikasi/kategori (sangat baik (SB), baik 

 
(B), cukup (C), kurang (K) sehingga ada 4. 

 
d.   menentukan jarak interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 
 

i = 
 

 
 

Pilihan respon skala empat mempunyai variabilitas respon lebih baik atau 

lebih  lengkap  dibandingkan  skala  tiga  sehingga  mampu  mengungkap  lebih 
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maksimal perbedaan sikap responden. Selain itu juga tidak ada peluang bagi 

responden untuk bersikap netral sehingga memaksa responden untuk menentukan 

sikap terhadap fenomena sosial yang ditanyakan atau dinyatakan dalam instrumen 

(Widoyoko, 2013:106-110). 

Dari  uraian  langkah-langkah  penentuan  rumus  di  atas,  maka  dapat 

diketahui kategori dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang digunakan sebagai 

nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menilai 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. Nilai yang didapat dari lembar observasi 

kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. Berdasarkan 

perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk 

menentukan  tingkatan  nilai  pada  keterampilan  guru,  aktivitas  siswa  sebagai 

berikut. 

a.   Keterampilan Guru 

 
Pada penelitian ini terdapat 9 indikator keterampilan guru dengan setiap 

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

adalah 9 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperole 

R = Skor maksimal-skor minimal                  (i) = 
 
 

= 32 - 8                                                                = 
 

 

= 24                                                                      = 6 

 
Dari perhitungan diatas maka tabel skor keterampilan guru adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.5 
Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru 

 
 

Kriteria keberhasilan Kriteria 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26 Baik 

14 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 14 Kurang 

 

 
b.   Aktivitas siswa 

 
Pada penelitian ini terdapat 8 indikator aktivitas siswa setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 32 dan skor minimal adalah 8 

dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal                  (i) = 
 
 

= 32 - 8                                                                = 
 

 

= 24                                                                      = 6 

 
Dari perhitungan diatas maka tabel skor aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 

 
Klasifikasi Kategori Skor Aktivitas Siswa 

 

Kriteria keberhasilan Kriteria 

26 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 26 Baik 

14 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 14 Kurang 
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c.   Kompetensi Keterampilan siswa 

 
Pada penelitian ini terdapat 4 indikator keterampilan siswa setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 16 dan skor minimal adalah 4 

dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal                  (i) = 
 
 

= 16 - 4                                                                = 
 

 

= 12                                                                      = 3 

 
Dari  perhitungan  diatas  maka  tabel  skor  sikap  spiritual  siswa  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Kategori Kompetensi Keterampilan Siswa 
 

Kategori keberhasilan Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat Mahir 

10≤ skor < 13 Mahir 

7 ≤ skor < 10 Cukup Mahir 

4 ≤ skor < 7 Kurang Mahir 

 

d.   Kompetensi Sikap Siswa 

 
Pada penelitian ini terdapat  4 indikator kompetensi sikap spiritual siswa, 

setiap indikator terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 16 dan skor 

minimal adalah 4 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga 

R = Skor maksimal-skor minimal                  (i) = 
 
 

= 16 - 4                                                                = 
 

 

= 12                                                                      = 3 
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Dari  perhitungan  diatas  maka  tabel  skor  sikap  spiritual  siswa  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Kategori Kompetensi Sikap Spiritual Siswa 
 

Kategori keberhasilan Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat Terbiasa 

10≤ skor < 13 Terbiasa 

7 ≤ skor < 10 Cukup Terbiasa 

4 ≤ skor < 7 Kurang Terbiasa 

 

Pada penelitian ini terdapat  3 indikator sikap sosial siswa, setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 12 dan skor minimal adalah 3 

dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal                  (i) = 
 
 

= 16 - 4                                                                = 
 

 

= 12                                                                      = 3 

 
Dari perhitungan diatas maka tabel skor sikap sosial siswa adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Kategori Kompetensi Sikap Sosial Siswa 
 

Kategori keberhasilan Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat Terbiasa 

10≤ skor < 13 Terbiasa 

7 ≤ skor < 10 Cukup Terbiasa 

4 ≤ skor < 7 Kurang Terbiasa 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 
 

 

Pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Saintifik dengan model 

Numbered Head Together dan media audiovisual untuk meningkatkan kualitas 

hasil belajar Tema Cita-citaku pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 03 dikatakan 

berhasil apabila: 

a. Keterampilan  guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran  IPS  melalui 

Pendekatan Saintifik dengan model Numbered Head Together dan media 

audiovisual minimal baik (22,5 ≤ skor < 29,25). 

b.   Aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Saintifik dengan model Numbered Head Together dan media audiovisual 

minimal baik (20 ≤ skor < 26). 

c.   Kompetensi   pengetahuan   siswa  dalam   melaksanakan   pembelajaran   IPS 

melalui Pendekatan Saintifik dengan model Numbered Head Together dan 

media audiovisual mencapai ketuntasan belajar klasikal ≥75% 

d.   Kompetensi  keterampilan  siswa  dalam  melaksanakan  pembelajaran  IPS 

melalui Pendekatan Saintifik dengan model Numbered Head Together dan 

media audiovisual minimal mahir (10≤ skor < 13). 

e. Kompetensi sikap siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPS melalui 

Pendekatan Saintifik dengan model Numbered Head Together dan media 

audiovisual untuk kompetensi sikap spiritual minimal terbiasa (10≤ skor < 13) 

dan kompetensi sikap sosial minimal terbiasa (10≤ skor < 13 ). 



 

 
 

 

BAB V 
 

PENUTUP 
 

 
 
 

5.1  SIMPULAN 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap keterampilan guru, 

aktivitas siswa, kompetensi pengetahuan siswa, kompetensi keterampilan siswa, 

dan kompetensi sikap siswa pada pembelajaran tema Cita-citaku pada muatan IPS 

melalui pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads Together dan media 

audiovisual diperoleh hasil sebagai berikut. 

a.   Penerapan pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads Together dan 

media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru. Hal ini ditunjukan 

dengan peningkatan keterampilan guru pada setiap siklusnya. Pada siklus I 

keterampilan guru mendapatkan skor 22 dengan kategori baik, kemudian pada 

siklus II mendapatkan skor 25 dengan kategori baik, dan pada siklus III 

diperoleh skor 27 dengan kategori sangat baik. 

b.   Penerapan pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads Together dan 

media audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukan 

dengan peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklusnya. Pada siklus I 

aktivitas siswa mendapatkan jumlah rata-rata skor 18,7 dengan rata-rata skor 

2,3  yang  mendapatkan  kategori  cukup.  Pada  siklus  II  aktivitas  siswa 

mendapatkan  jumlah  rata-rata  skor  21  dengan  rata-rata  skor  2,6  yang 

mendapatkan kategori baik, dan pada siklus III aktivitas siswa mendapatkan 
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jumlah  rata-rata  skor  23,2  dengan  rata-rata  skor  2,9  yang  mendapatkan 

kategori sangat baik. 

c.   Penerapan pendekatan saintifik dengan model Think Pair Share dan media 

visual dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa. Pada siklus I 

kompetensi pengetahuan siswa yang dicapai sebesar  73% dengan rata-rata 

nilai 71,3. Kemudian meningkat pada siklus II kompetensi pengetahuan siswa 

yang dicapai sebesar 79% dengan nilai rata-rata 81,1. Setelah dilaksanakan 

siklus III kompetensi pengetahuan siswa yang dicapai sebesar 88% dengan 

rata-rata   nilai   82,5.   Hasil   kompetensi   siswa   pada   siklus   II   dan   III 

menunjukkan bahwa presentase ketuntasan klasikal pengetahuan siswa telah 

mencapai 75%. 

d.   Penerapan pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads Together dan 

media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini ditunjukan 

dengan peningkatan keterampilan siswa pada setiap siklusnya. Pada siklus I 

keterampilan siswa mendapatkan jumlah rata-rata skor 8,1 dengan rata-rata 

skor 2,02   yang   mendapatkan   kategori   cukup   mahir.   Pada   siklus   II 

keterampilan siswa mendapatkan jumlah rata-rata skor 10,9 dengan rata-rata 

skor 2,72 yang mendapatkan kategori mahir, dan pada siklus III keterampilan 

siswa mendapatkan jumlah rata-rata skor 14,2 dengan rata-rata skor 3,55 yang 

mendapatkan kategori sangat mahir. 

e.   Penerapan pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads Together dan 

media audiovisual dapat meningkatkan sikap siswa. Hal ini ditunjukan dengan 

peningkatan sikap siswa pada setiap siklusnya. Peningkatan kompetensi sikap 
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spiritual ditunjukkan dengan skor yang diperoleh siswa pada siklus I 

memperoleh jumlah skor 9,7 termasuk dalam kategori cukup terbiasa. Pada 

siklus II memperoleh jumlah skor 10,6 termasuk dalam kategori terbiasa. Pada 

siklus III memperoleh jumlah skor 13,3 termasuk dalam kategori terbiasa. 

Peningkatan kompetensi sikap sosial siswa ditunjukkan dengan peroleh skor 

pada  siklus  I memperoleh  jumlah  skor  9  termasuk  dalam  kategori  cukup 

terbiasa. Pada siklus II memperoleh jumlah skor 10,4 termasuk dalam kategori 

terbiasa.  Pada  siklus  III  memperoleh  jumlah  skor  13,1  termasuk  dalam 

kategori sangat terbiasa. 

 

 
 

5.2  SARAN 
 

 

Berdasarkan   hasil   kesimpulan   dari   penelitian   tindakan   kelas   yang 

dilakukan pada siswa kelas IVB SDN Ngaliyan 03, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut. 

a.   Guru 

 
Guru dapat menerapkan pendekatan saintifik dengan model Numbered 

Heads Together dan media audiovisual dalam pembelajaran sebagai sarana untuk 

melatih keterampilan guru. Selain itu Guru harus menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan sehingga dapat memotivasi siswa agar aktif dalam 

pembelajaran di kelas. Guru harus bisa memanfaatkan sumber dan media 

pembelajaran dengan baik. Guru harus memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal untuk memotivasi siswa agar selalu aktif dalam proses pembelajaran. 
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b.   Siswa 

 
Siswa diberikan arahan untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran, 

siswa diberikan motivasi untuk berani menanggapi hasil diskusi dari kelompok 

lain dan  senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Siswa juga harus diajak untuk aktif dalam mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Selain itu siswa juga diberikan penguatan secara verbal maupun non verbal baik 

itu kepada individu siswa maupun kelompok, agar siswa merasa diperhatikan dan 

termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. 

c.   Lembaga 

 
Penelitian dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan model 

Numbered Head Together dan media audiovisual hendaknya dapat membantu 

serta bertukar pengetahuan dalam menerapkan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam 

perbaikan  pembelajaran,  sehingga  mutu  sekolah  dapat  meningkat  khususnya 

dalam rangka penerapan kurikulum 2013. Selain itu, sekolah memberikan 

kemudahan dalam semua hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran dan mutu sekolah dengan membantu menyediakan sarana dan 

prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. 
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LAMPIRAN 1 
 
 
 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN PADA MUATAN IPS MELALUI 

PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL NUMBERED HEADS 

TOGETHER BERBASIS MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Langkah-langkah 

Pendekatan Saintifik 

dengan Model Numbered 

Heads Together berbasis 

Media Audiovisual 

 
 

 
Keterampilan Guru 

Indikator Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran IPS 

melalui  Pendekatan Saintifik 

dengan Model Number Head 

Together Berbasis Media 

Audiovisual 

1.   Guru menyiapkan materi 
dan media pembelajaran. 

2.   Guru melakukan 

apersepsi dan memotivasi 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3.   Guru menyampaikan 

meteri dengan media 

audio visual. 

4.   Guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok 

dan setiap siswa dalam 

kelompok mendapatkan 

nomor. (mengamati) 

5.   Guru memberikan lembar 

kerja siswa dan setiap 

kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

(mengumpulkan 

informasi) 
6.   Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban 

yang benar dan guru 

memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok aktif 

dalam mengerjakan 

lembar kerja siswa. 

(mengolah informasi) 
7.   Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dan 

siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan 

hasil kerja sama mereka. 

(mengkomunikasikan) 

1.   Keterampilan 
membuka    pelajaran 

(set induction skill) 

2.   Keterampilan 

Bertanya 

(Questioning skill) 

3.   Keterampilan 

Memberi   Penguatan 

(Reinforcement 

Skills) 

4.   Keterampilan 

mengadakan    variasi 

(Variation Skills) 

5.   Keterampilan 

menjelaskan 

(Explaining Skills) 

6.   Keterampilan 

membimbing  diskusi 

kelompok kecil 

7.   Keterampilan 

mengelola kelas 

8. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

9.   Keterampilan 

menutup pelajaran. 

1.   Melaksanakan kegiatan awal 
2.   Membuka pelajaran dengan 

apersepsi 

3.   Menyampaikan materi pada 

siswa 

4.   Membimbing siswa untuk 

berkelompok 

5.   Membimbing siswa dalam 

jalannya diskusi kelompok 

6.   Memberi motivasi 

7.   Mengelola kondisi kelas 

8.   Menutup pelajaran 
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8.   Siswa lain diminta untuk 

member tanggapan, 

kemudian guru menunjuk 

nomor lain. 

(mengkomunikasikan) 
9.   Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

pembelajaran 

10. Guru melakukan evaluasi 

hasil belajar siswa 
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LAMPIRAN 2 
 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN PADA MUATAN IPS MELALUI PENDEKATAN 

SAINTIFIK DENGAN MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER 

BERBASIS MEDIA AUDIOVISUAL 

 

Langkah-langkah 

Pendekatan Saintifik 

dengan Model Numbered 

Heads Together berbasis 

Media Audiovisual 

 
 

 
Aktivitas Siswa 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Pembelajaran 

IPS melalui  Pendekatan 

Saintifik dengan Model 

Number Head Together 

Berbasis Media Audiovisual 

1.   Guru menyiapkan materi 
dan media pembelajaran. 

2.   Guru melakukan 

apersepsi dan memotivasi 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3.   Guru menyampaikan 

meteri dengan media 

audio visual. 

4.   Guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok 

dan setiap siswa dalam 

kelompok mendapatkan 

nomor. (mengamati) 

5.   Guru memberikan lembar 

kerja siswa dan setiap 

kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

(mengumpulkan 

informasi) 
6.   Setiap kelompok 

mendiskusikan jawaban 

yang benar dan guru 

memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok aktif 

dalam mengerjakan 

lembar kerja siswa. 

(mengolah informasi) 
7.   Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dan 

siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan 

hasil kerja sama mereka. 

(mengkomunikasikan) 

1.   Visual activities, 
yang termasuk 

didalamnya misalnya, 

membaca, melihat 

memperhatikan 

gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

2.   Oral acitivities 

seperti : menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, 

diskusi,interupsi. 

3.   Listening activities 

sebagai contoh 

mendengarkan : 

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4.   Writing activities, 

seperti misal menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket, 

menyalin. 

5.   Drawing activities, 

misalnya: 

Menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6.   Motor activities, 

1.   Siap mengikuti proses 
pelajaran (Emotional 

activities) 

2.   Mengamati  materi 

pelajaran dengan media 

audiovisual yang sedang 

ditayangkan  (visual, dan 

listening activities) 

(mengamati) 
3.   Aktif bertanya dan 

mengikuti pelajaran (Oral 

activities) (menanya) 

4.   Aktif untuk mengumpulkan 

informasi  (Oral, 

writing,lisan activities) 

(mengumpulkan 

informasi) 
5.   Mengasosiasi/Menganalisis 

berbagai informasi tentang 

materi pelajaran yang telah 

dipelajarai (Motor 

activities) (Mengasosiasi) 

6.   Mendiskusikan bersama 

fakta yang ditemukan 

dalam pendekatan saintifik 

(Mental activities) 

7.   Mengerjakan LKS bersama 

kelompok (Emotional 

activities 

8.   Mengerjakan evaluasi 

tentang materi yang telah 

dipelajari (Emotional 

activities) 

9.   Mengkomunikasikan dan 
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8.   Siswa lain diminta untuk 

memberi tanggapan, 

kemudian guru menunjuk 

nomor lain. 

(mengkomunikasikan) 
9.   Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

pembelajaran 

10. Guru melakukan evaluasi 

hasil belajar siswa 

sebagai contoh 

misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

melakukan, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

7.   Mental activities, 

sebagai contoh 

misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan-hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

8.   Emotional activities, 

seperti misalnya, 

menaruh minat, 

merasa bosan, 

gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, tutup. 

melakukan refleksi 

terhadap hasil 

pembelajaran (Writing, 

lisan activities) 

(Mengkomunikasikan) 
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LAMPIRAN 3 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 

 
 

Judul : 
 

Peningkatan  Kualitas  Pembelajaran  pada  Muatan  IPS  melalui  Model  Number 
 

Head Together Berbasis Media Audiovisual pada Siswa Kelas IV SDN Ngaliyan 
 

03 Semarang 
 

 
No 

 
Variabel 

 
Indikator 

 
Sumber 

Alat/Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

1. Keterampilan guru 
dalam Pembelajaran 

pada Muatan IPS 

Melalui Model 

Numbered Heads 

Together Berbasis 

Media Audiovisual 

1.   Melaksanakan kegiatan 
awal 

2.   Membuka pelajaran 

dengan apersepsi 

3.   Menyampaikan materi 

pada siswa 

4.   Membimbing siswa 

untuk berkelompok 

5.   Membimbing siswa 

dalam jalannya diskusi 

kelompok 

6.   Memberi motivasi 

7.   Mengelola kondisi kelas 

8.   Menutup pelajaran 

    Guru 

    Foto 

    Video 

    Lembar 

Observasi 

    Catatan 

Lapangan 

2. Aktivitas siswa 
dalam pembelajaran 

Tema Cita-Citaku 

Melalui Model 

Number Head 

Together Berbasis 

Media Audio Visual 

1.   Mempersiapkan diri 
untuk menerima 

pembelajaran 

2.   Merespon apersepsi 

yang diberikan guru 

3.   Memperhatikan 

penjelasan guru 

4.   Menyimak media audio 

visual 

5.   Membentuk kelompok 

diskusi 

6.   Keaktifan siswa dalam 

diskusi kelompok 

7.   Mempresentasikan hasil 

diskusi 

8.   Melakukan kegiatan 

refleksi 

    Siswa 

    Foto 

    Video 

    Lembar 

Observasi 

    Catatan 

Lapangan 
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3. Kompetensi hasil 

belajar siswa dalam 

pembelajaran pada 

Muatan IPS Melalui 

Model Numbered 

Heads Together 

Berbasis Media 

Audiovisual 

1.   Mengidentifikasi 
manfaat suatu cita-cita 

terhadap lingkungan 

alam, sosial, dan budaya 

2.   Menuliskan manfaat 

suatu cita-cita terhadap 

masyarakat, lingkungan 

alam dan budaya 

    Siswa 

    Foto 

    Video 

 Lembar 

penilaian 
sikap 

 Lembar 

penilaian 

keterampilan 

 Lembar soal 

tertulis 
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LAMPIRAN 4 
 

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU Dalam 

Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Saintifik melalui Model 

Numbered Heads Together  berbasis Media Audiovisual pada Siswa 

Kelas IV SDN 03 Semarang 

Siklus........... 
 

Nama Guru                 : 
 

Nama SD                    : SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 
 

Kelas/Semester           : IV/2 
 

Hari/Tanggal              : 

Petunjuk : 

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

indikator pengamatan ! 

a.   Jika deskriptor tidak tampak atau tampak 1 maka diberi chek (√) pada 
 

tingkat kemampuan 1. 
 

b.   Jika deskriptor 2 maka diberi chek (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c.   Jika deskriptor 3 maka diberi chek (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d.   Jika deskriptor 4 maka diberi chek (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Sukmadinata, 2009: 233) 
 

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

lapangan. 

 
No 

 
Indikator 

 
Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
 

Skor 

1 2 3 4 

1 Melaksanakan 
kegiatan awal 

a.   Mempersiapkan ruangan 
b.   Mempersiapkan media 

pembelajaran 

c.   Salam, doa dan presensi 

d.   Mengkondisikan siswa siap 

mengikuti pembelajaran 

     

2 Membuka pelajaran 
dengan apersepsi 

a.   Mengulas pelajaran yang lalu 
b.   Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

c.   Relevan dengan materi 

pembelajaran 

d.   Berkaitan dengan kehidupan siswa 
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3 Menyampaikan 

materi pada siswa 
a.   Menyampaikan materi sesuai 

dengan RPP 

b.   Menguasai materi yang 

disampaikan 

c.   Materi dikaitkan dengan 

kehidupan siswa 

d.   Materi mudah dipahami oleh siswa 

     

4 Membimbing siswa 
untuk berkelompok 

a.   Menentukan jumlah anggota dalam 
kelompok 

b.   Mengatur posisi tempat duduk 

untuk masing-masing kelompok 

c.   Membentuk kelompok secara 

heterogen 

d.   Menempatkan siswa kedalam 

kelompok-kelompok belajar 

     

5 Membimbing siswa 
dalam jalannya 

diskusi kelompok 

a.   Menjelaskan cara siswa bekerja 
dan berdiskusi dalam kelompok 

b.   Berkeliling untuk membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan 

dalam diskusi kelompok 

c.   Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

d.   Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

     

6 Memberi motivasi a.   Memberikan kalimat pujian 
b.   Memberikan motivasi berupa 

tepuk tangan 

c.   Memberikan motivasi berupa 

sentuhan 

d.   Memberikan penghargaan/reward 

pada siswa yang aktif 

     

7 Mengelola kondisi 
kelas 

a.   Memusatkan perhatian siswa 
b.   Berkeliling membagi perhatian 

c.   Menegur siswa yang gaduh 

d.   Melaksanakan pembelajaran sesuai 

waktu yang telah ditentukan 

     

8 Menutup pelajaran a.   Membuat kesimpulan bersama 
siswa 

b.   Memberikan refleksi 

c.   Memberikan soal evaluasi 

d.   Memberikan kegiatan tindak lanjut 

berupa tugas/PR 

     

Jumlah Skor  

Kategori  
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LAMPIRAN 5 
 
 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
 

Dalam Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Saintifik dengan Model 

Numbered Heads Together  berbasis Media Audiovisual pada Siswa 

Kelas IV SDN 03 Semarang 

Siklus........... 
 

Nama SD                    : SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 
 

Kelas/Semester           : IV/2 
 

Hari/Tanggal              : 

Petunjuk : 

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

indikator pengamatan ! 
 

a.   Jika deskriptor tidak tampak atau tampak 1 maka diberi chek (√) pada 
 

tingkat kemampuan 1. 
 

b.   Jika deskriptor 2 maka diberi chek (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c.   Jika deskriptor 3 maka diberi chek (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d.   Jika deskriptor 4 maka diberi chek (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Sukmadinata, 2009: 233) 
 

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

lapangan. 

 
No 

 
Indikator 

 
Deskriptor 

Tingkat 

Kemampuan 
 

Skor 

1 2 3 4 

1 Mempersiapkan 
diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

a.   Menempati bangku masing- 
masing 

b.   Menyiapkan buku tulis 

c.   Sikap tenang dalam menerima 

pembelajaran 

d.   Memperhatikan penjelasan guru 

     

2 Merespon 
apersepsi yang 

diberikan guru 

a.   Memperhatikan pertanyaan yang 
diberikan 

b.   Mengacungkan tangan ketika 

menjawab 

c.   Menjawab pertanyaan yang 

diajukan 

d.   Menjawab sesuai pertanyaan 

     

3 Memperhatikan a.   Mendengarkan penjelasan guru      
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 penjelasan guru b.   Memusatkan pandangan pada 

guru ketika memberikan informasi 

c.   Mencatat penjelasan materi yang 

penting 

d.   Bertanya apabila kurang paham 

     

4 Membentuk 
kelompok diskusi 

a.   Membentuk kelompok sesuai 
dengan yang disampaikan guru 

b.   Tertib dalam membentuk 

kelompok diskusi 

c.   Kelompok diskusi saling bekerja 

sama 

d.   Tidak gaduh dalam menentukan 

kelompok diskusi 

     

5 Keaktifan siswa 
dalam diskusi 

kelompok 

Pembelajaran 

a.   Berkelompok sesuai kelompoknya 
b.   Berdiskusi dengan teman 

kelompoknya untuk 

menyelesaikan soal 

c.   Mengemukakan pendapatnya 

didalam kelompok 

d.   Menghargai pendapat teman satu 

kelompok 

     

6 Mempresentasika 
n hasil diskusi 

a.   Berani memperhasilkan hasil 
diskusi kelompok 

b.   Mempertasikan dengan bahasa 

yang runtut 

c.   Mempresentasikan hasil diskusi 

sesuai dengan materi yang dibahas 

d.   Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

     

7 Melakukan 
kegiatan refleksi 

a.   Menyimpulkan materi bersama 
guru 

b.   Mencatat simpulan yang diperoleh 

c.   Mengajukan pertanyaan 

d.   Memberi tanggapan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

     

8 Melakukan 
kegiatan evaluasi 

a.   Mengerjakan secara individual 
b.   Tidak melihat pekerjaan teman 

c.   Tertb dalam mengerjakan soal 

d.   Mengerjakan tepat waktu 

     

Jumlah Skor  

Kategori  
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LAMPIRAN 6 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 
 

Satuan Pendidikan      : SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 
 

Kelas/Semester           : IVA/2 
 

Tema 7                       : Cita-citaku 
 

Subtema 2                   : Hebatnya cita-citaku 
 

Pembelajaran              : 2 
 

Alokasi Waktu           : 5 x 35 Menit 
 

A.  KOMPETENSI INTI 
 

1.   Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
 

2.   Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4.   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

MATEMATIKA 

Kompetensi Dasar: 
 

1.1 Menerima,menjalankan,dan menghargai ajaran agama yang di anutnya. 
 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang berbentuk 

pengalaman belajar 

3.11 Menemukan bangun segibanyak beraturan maupun tak beraturan yang 

membentuk pola   pengubinan melalui pengamatan 

4.11 Mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangun ruang sederhana 
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Indikator: 
 

3.11.1 Mengidentifikasi bangun segi— banyak pada pola pengubinan jaring- 

jaring kubus 

4.11.1 Menggambar model jaring-jaring kubus dari bangun ruang yang sudah 

ada 

BAHASA INDONESIA 

Kompetensi Dasar: 

1.2   Mengakui   dan   mensyukuri   anugerah   Tuhan   yang  Maha  Esa  atas 
 

keberadaan lingkungan dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan 

tradisional, perkembangan teknologi, energi, serta permasalahan social 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan alat 

teknologi modern dan tradisional, proses pembuatannya melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.4 Menyajikan teks cerita petualang— an tentang lingkungan dan sumber 

daya alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku 

Indikator: 
 

3.4.1 Membuat pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks 

4.4.1 Menceritakan kembali teks bacaan secara lisan dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri 
 

IPS 
 

Kompetensi Dasar: 
 

1.3 Menerima karunia Tuhan YME  yang telah  menciptakan manusia dan 

lingkungannya 

2.3  Menunjukkan  perilaku  santun,  toleran  dan  peduli  dalam  melakukan 

interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 
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4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

Indikator: 
 

3.5.1 Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita dengan lingkungan alam, sosial, 

dan budaya 

4.5.1  Menuliskan  manfaat  suatu  cita-cita  terhadap  masyarakat,lingkungan 

alam dan budaya 

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1.   Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita terhadap lingkungan alam, sosial, 

dan budaya dengan benar. 

2.   Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menuliskan manfaat cita-cita terhadap masyarakat, lingkungan alam, dan 

budaya dengan benar. 

3.   Setelah  mengamati  benda  konkret  dan  mendengarkan  penjelasan  guru, 

siswa mampu mengidentifikasi bangun segibanyak pada pola pengubinan 

jaring-jaring kubus dengan benar. 

4.   Setelah  mengamati  benda  konkret  dan  melakukan  eksplorasi,  siswa 

mampu menggambar model jaring-jaring kubus dengan benar. 

5.   Setelah   membaca   teks   secara   mendalam,   siswa   mampu   membuat 

pertanyaan lain tentang isi bacaan dengan benar. 

6.   Setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali teks bacaan 

secara lisan dengan menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 
 

1.   Teks tentang beberapa bangunan hasil karya arsitek 
 

2.   Teks tentang bangunan anti gempa 
 

3.   Membuat kubus dari kardus 
 

4.   Jaring-jaring kubus 
 

E.  METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 

1.   Metode          : Tanya Jawab, Percobaan, Diskusi dan Ceramah 
 

2.   Model            : Number Head Together (NHT) 
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3.   Pendekatan    : Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan) 

F.  MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
 

1.   Media dan Alat 

a.   Power Point 

b.   Video Pembelajaran 

c.   LCD Proyektor 

d.   Model kubus dari kardus bekas pakai 

e.   Buku siswa 

2.   Sumber 
 

Farani dkk. 2013. Buku Siswa Tema 7 “Cita-citaku”. Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Farani dkk. 2013. Buku Guru Tema 7 “Cita-citaku”. Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

 

Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1.   Guru  membuka  pelajaran  dengan  menyapa  siswa  dan 
menanyakan kabar mereka. 

2.   Guru   mengajak   siswa   untuk   berdoa   dan   mengecek 

kehadiran siswa. 

3.   Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan ―Apa cita- 

cita kalian nanti?‖ 

4.   Guru  memberi  motivasi  agar  siswa  semangat  dalam 

mengikuti pembelajaran. 

5.   Guru    menyampaikan    tema,    subtema    dan    tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit 

Kegiatan Inti 1.   Siswa  membaca  teks  tentang  beberapa  bangunan  hasil 
karya arsitek. (mengamati, mengumpulkan informasi) 

2.   Guru  mengajak  siswa  untuk  menghubungkan  manfaat 

arsitek dengan lingkungan, masyarakat, dan budaya. 

(mengolah informasi) 

3.   Siswa  membaca  teks  tentang  beberapa  bangunan  anti 

gempa. (mengamati, mengolah informasi) 

4.   Guru  menayangkan  sebuah  video  pembelajaran  kepada 

145 
Menit 
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Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 siswa. (mengamati, mengumpulkan informasi) 
5.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

6.   Guru membagikan nomor kepala kepada masing-masing 

siswa 

7.   Guru memberikan LKS pada setiap kelompok dan siswa 

mengerjakan LKS tersebut 

8.   Guru membimbing siswa, pada saat siswa mengerjakan 

LKS 

9. Guru   memanggil   nomor   kepala   siswa   untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

10. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya didepan 

kelas dan kelompok lain menanggapi. 

(mengkomunikasikan) 

11. Guru  memberikan  penguatan  tentang  materi  yang  telah 
dipelajari. 

 

1.   Guru membagi siswa secara berpasangan untuk  membuat 
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dari teks bacaan 

tentang bangunan arsitek dan dijawab oleh teman 

sebangkunya. (mengolah informasi, mengumpulkan 

informasi) 
2.   Siswa menceritakan kembali teks bacaan dengan kata-kata 

sendiri dari tiap siswa didepan kelas sesuai nomor kepala 

yang dipanggil oleh guru. (mengkomunikasikan) 

 1.   Guru memberi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan 
maket? (menanya) 

3.   Siswa memperhatikan bangun ruang yang ada dibukunya. 

(mengamati) 
4.   Siswa   melihat   kardus   bekas   berbentuk   kubus   yang 

dipegang oleh guru. (mengamati) 

5.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

6.   Setiap kelompok akan menerima jaring-jaring kubus yang 

berbeda  dan  mencari  bentuk  bangun  apa  yang  telah 

ditemui serta banyaknya bangun yang didapatkan. 

(mengolah informasi, mengumpulkan informasi) 
7.   Setiap  kelompok  mengamati  posisi  dan  letak  susunan 

jaring-jaring kubus dan siswa juga diminta melihat pola 

dan bangun segi banyak yang membentuk jaring kubus 

dari susunan bangun yang berbeda pada setiap kelompok. 

8.   Siswa diminta menggambar kubus dan jaring-jaring kubus 

dari bangun ruang yang diberikan guru. 

9. Guru  meminta  siswa  untuk  mengidentifikasi  pola 

pengubinan dari jaring-jaring kubus yang berbeda. 

10. Guru     memanggil     nomor     kepala     siswa     untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya didepan kelas. 
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Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Penutup 1.   Guru   memberikan   kesempatan   kepada   siswa   untuk 
bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

2.   Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran hari 

ini. 

3.   Guru melakukan evaluasi kepada siswa. 

4.   Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

5.   Guru menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk 

memimpin doa. 

20 Menit 

 
 

H. PENILAIAN 
 

1.   Teknik Penilaian 
 

a.   Penilaian Sikap              : Rasa Ingin Tahu, Kreatif, dan Kerja Sama 

b.   Penilaian Pengetahuan   : Tes Tertulis 

c.   Unjuk Kerja                   : Menulis pertanyaan, menggambar jaring 
 

jaring kubus, dan menceritakan teks bacaan 
 

2.   Bentuk Instrumen 
 

a.   Lembar penilaian sikap (Terlampir) 
 

b.   Soal Evaluasi (Terlampir) 
 

c.   Lembar pengamatan menulis pertanyaan, menggambar jaring-jaring 

kubus, dan menceritakan teks bacaan (Terlampir) 

Semarang, 11  Februari 2015 
 

Guru Kolaborator                                                                Peneliti 
 

 
 
 
 

Ny. Putu Eny Sudewi, S. Pd                                                  Indra Wahyu Pratama 
 

NIP. 19620421 198304 2010                                                 NIM. 1401511029 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Sekolah SDN Ngaliyan 03 
 

 
 
 
 

Kuswardono, S.Pd 
 

NIP.19630605 198608 1 004 
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LAMPIRAN 1 
 

MATERI 
 

 
 

 
 

Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. 
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Apakah   kamu   bisa   menemukan   kehebatan   lainnya   dari   seorang   arsitek? 

Diskusikan dengan temanmu! 

 
 

Ayah Beni bercerita bahwa selain kreativitas yang tinggi, seorang arsitek harus 

memperhatikan fungsi bangunan untuk keselamatan. Ayah Beni menceritakan 

pengalamannya melihat berbagai bangunan antigempa yang ada di Indonesia. 
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Dari teks bacaan di atas, coba ceritakan kembali teks tersebut secara lisan kepada 

temanmu yang lain dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Gunakan kosakata 

baku, ya! 
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Agar rancangannya dapat dilihat jelas, arsitek juga perlu membuat sebuah maket, 

yaitu bentuk ruang yang lebih kecil menyerupai bangunan aslinya. 

Amati ruang kelasmu. Coba sebutkan bangun ruang yang kamu temukan di kelas. 

Adakah bangun yang berbentuk kubus? 

Perhatikan kardus berbentuk kubus ini! 
 

 
 

 
 

Mari kita buktikan hasil perkiraanmu dengan membuka kardus yang ada. 

Dengarkan penjelasan gurumu. Kemudian gambarkan jaring–jaring kubusnya dan 

gambar kubus pada kertas berpetak di kolom 2 di atas. 

Amati jaring-jaring kubus yang kamu buat. Bangun apa yang membentuk sebuah 

jaring-jaring kubus? 

Dari gambar di bawah ini, lingkari gambar yang merupakan jaring-jaring kubus! 
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LAMPIRAN 2 
 

MEDIA 
 

Gambar Beberapa Bangunan Hasil Karya Arsitek 
 

 
 

 
 

Gambar Beberapa Bangunan Anti Gempa 
 

 
 

Gambar Maket Ruangan 
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LAMPIRAN 3 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Hari/Tanggal              : 

Kelompok                   : 
 

Anggota Kelompok : 1. . . . . . . . . . . 
 

2. . . . . . . . . . . 

 3. . . . . . . . . . . 

 4. . . . . . . . . . . 

 5. . . . . . . . . . . 

 

 

Petunjuk Kerja : 
 

1.   Kerjakan dengan kelompokmu. 
 

2.   Diskusikan pertanyaan yang diberikan. 
 

3.   Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. 
 

4.   Sampaikan hasil diskusi kelompokmu didepan kelas. 
 

 
 

Pertanyaan : 
 

1.   Sebutkan 3 informasi apa yang kamu dapat dari bacaan di atas? 
 

2.   Apa saja yang membuat arsitek hebat? 
 

3.   Apa saja manfaat arsitek bagi masyarakat? 

JAWABAN 
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LAMPIRAN 4 
 

KISI-KISI SOAL 
 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Jenis 
 

Soal 

Nomor 
 

Soal 

Ranah 
 

Kognitif 

1. Menerima, 
 

menjalankan dan 

menghargai ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati dan 

menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

MATEMATIKA 
 

3.11 Menemukan 

bangun segibanyak 

beraturan maupun tak 

beraturan yang 

membentuk pola 

pengubinan melalui 

pengamatan 

4.11 Mengurai dan 

menyusun kembali 

jaring-jaring bangun 

ruang sederhana 

 
 

BAHASA 

INDONESIA 

3.4 Menggali 

informasi dari teks 

cerita petualangan 

tentang lingkungan 

dan sumber daya alam 

dengan bantuan guru 

dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.4 Menyajikan teks 

MATEMATIKA 
 

3.11.1 
 

Mengidentifikasi 

bangun segibanyak 

pada pola pengubinan 

jaring-jaring kubus 

4.11.1 Menggambar 

model jaring-jaring 

kubus dari bangun 

ruang yang sudah ada 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAHASA 

INDONESIA 

3.4.1 Membuat 
 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang isi teks 

4.4.1 Menceritakan 

kembali teks bacaan 

secara lisan dengan 

menggunakan kata- 

katanya sendiri 
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rumah, di sekolah 

 

dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia. 

cerita petualangan 
 

tentang lingkungan 
 

dan sumber daya alam 

secara mandiri dalam 

teks bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku 

 
 

IPS 
 

3.5 Memahami 

manusia dalam 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi 

4.5 Menceritakan 

manusia dalam 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS 
 

3.5.1 Mengidentifikasi 

manfaat suatu cita-cita 

dengan lingkungan 

alam, sosial, dan 

budaya 

4.5.1 Menuliskan 

manfaat suatu cita-cita 

terhadap 

masyarakat,lingkunga 

n alam dan budaya 
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LAMPIRAN 5 
 

SOAL EVALUASI DAN LEMBAR PENILAIAN 
 
 
 
 

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat ! 
 
 

1.  Contoh dari rancangan arsitek terhadap lingkungan yang benar 

yaitu….. 

a.  Waduk                                  c. Rumah 

b.  Monumen                             d. Taman Kota 
 

 

2.  Contoh dari rancangan arsitek terhadap masyarakat yang benar 

yaitu….. 

a.  Waduk                                  c. Taman Kota 

b.  Rumah                                  d. Museum 
 

 

3.  Contoh  dari  rancangan  arsitek  terhadap  budaya  yang  benar 

yaitu….. 

a.  Waduk                                  c. Taman Kota 

b.  Museum                                d. Rumah 
 
 

4.  Berikut ini yang bukan termasuk rumah anti gempa, yaitu… 

a.  Padang                                  c. Banyuwangi 

b.  Jakarta                                  d. Kediri 
 

 

5.  Jembatan suramadu merupakan jembatan yang menghubungkan 

pulau jawa dengan pulau….. 

a.  Madura                                 c. Bali 

b.  Kalimantan                           d. Sulawesi 
 
 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 

1.   Apa yang kalian ketahui tentang seorang arsitek ? 

2.   Sebutkan   minimal   3   contoh   rancangan   arsitek   terhadap 

lingkungan ! 
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PENILAIAN SIKAP 

LEMBAR PENILAIAN 

 

Minggu ke-...... Bulan ...... 2015                                                        Subtema 
 

............. 
 

No Nama Peserta Didik Perubahan Tingkah Laku 

Rasa Ingin 
 

Tahu 

Kreatif Kerja Sama 

BT T M BT T M BT T M 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Reni          

2. Diah          

3. Mela          

dst           

Keterangan : 
 

BT = Belum Terlihat  T = Terlihat  M = Menonjol 
 

Berilah dengan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai. 

 
 

PENILAIAN BAHASA INDONESIA 
 

No Kriteria Ketercapaian 

Ya Tidak 

1 Membuat minimal 5 pertanyaan tentang teks bacaan.   

2 Menceritakan kembali teks bacaan secara lisan dengan 
 

lengkap, dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

  

3 Menceritakan kembali teks bacaan dengan percaya diri.   

 
 
 
 

PENILAIAN IPS 
 

No Kriteria Ketercapaian 

Ya Tidak 

1 Menjelaskan manfaat arsitek dalam masyarakat.   
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uk teknik gerak 
 

d asar lari dan k 

x 100 

ecep 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

RUBRIK PENILAIAN MATEMATIKA 
 

Kriteria Bagus Sekali 
 

(4) 

Cukup Bagus 
 

(3) 

Berlatih Lagi 
 

(2) 

Ketepatan Siswa mampu 
 

menggambar seluruh 

jaring-jaring kubus 

dengan akurat 

Sebagin besar 
 

gambar jaring-jaring 

kubus digambar 

dengan akurat 

Sebagian besar 
 

jaring-jaring kubus 

digambar dengan 

tidak akurat. 

Bentuk Geometri Seluruh bentuk bangun 
 

digambar sesuai 

Sebagian besar 
 

bentuk geometri 

digambar sesuai 

Sebagian besar 
 

bangun digambar 

sesuai 

Model Siswa dapat membuat 3 
 

model jaring-jaring 

kubus 

Siswa dapat 
 

membuat 2 model 

jaring-jaring kubus 

Siswa dapat 
 

membuat 1 model 

jaring-jaring kubus 

Siswa membuat 
 

kesimpulan yang 

terdiri dari: 

 Bentuk 

bangun 

 Jumlah segi 

banyak 

    Pola 

Memenuhi 3 kriteria Memenuhi 2 kriteria Memenuhi 1 kriteria 

 

 

Nilai unt                                                         atan 
 

Nilai    : 
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LAMPIRAN 6 
 

KUNCI JAWABAN DAN KRITERIA PENSKORAN 

Pensekoran 

Tiap soal memiliki skor 5 
 

Jika sebagian jawaban benar mendapat skor 2 tetapi jika salah atau tidak 

dikerjakan skor 0 

 
 

No 
Nama Peserta 

 

Didik 

Skor tiap nomor 5  

∑ Skor 
Nilai 

 

∑ Skor x 4 1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 
 

Satuan Pendidikan      : SD Negeri Ngaliya 03 Semarang 
 

Kelas/Semester           : IVA/2 
 

Tema 7                       : Cita-citaku 
 

Subtema 2                   : Hebatnya cita-citaku 
 

Pembelajaran              : 4 
 

Alokasi Waktu           : 5 x 35 Menit 
 

A.  KOMPETENSI INTI 
 

1.   Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
 

2.   Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4.   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Matematika 

Kompetensi Dasar: 
 

1.1Menerima,menjalankan,dan menghargai ajaran agama yang di anutnya. 
 

2.2Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang berbentuk 

pengalaman belajar 

3.11 Menemukan bangun segibanyak beraturan maupun tak beraturan yang 

membentuk pola pengubinan melalui pengamatan 

4.5 Mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangun ruang sederhana 
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4.6  Membentuk  jaring-jaring  bangun  ruang  yang  berbeda  dengan  jaring 

bangun ruang yang sudah ada 

4.7 Membuat benda-benda berdasarkan jaring-jaring bangun ruang yang 

ditemukan dengan memanfaatkan barang-barang bekas  yang ada di sekitar 

rumah sekolah atau tempat bermain. 

Indikator: 
 

3.11.1  Mengidentifikasi  bangun  segibanyak  pada  pola  pengubinan  jaring- 

jaring balok, limas dan prisma. 

4.5.1 Menggambar berbagai variasi jaring-jaring balok 
 

4.6.1 Membuat jaring jaring balok dari karton 
 

4.7.1 Membuat kreasi benda (kotak celengan) dari bahan bekas berdasarkan 

jaring –jaring balok atau kubus 

SBdP 
 

Kompetensi Dasar: 
 

1.1 Mengagumi ciri  khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing- 

masing daerah sebagai anugerah tuhan 

2.1 Menunjukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya seni 
 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif 
 

4.4 Membentuk karya seni tiga dimensi dari bahan alam. 
 

Indikator: 
 

3.4.1 Menceritakan alur pembuatan media karya kreatif 
 

4.4.1 Membuat kotak celengan dari kardus bekas 
 

IPS 
 

Kompetensi Dasar: 
 

1.3   Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dan 

lingkungannya 

2.3  Menunjukkan  perilaku  santun,  toleran  dan  peduli  dalam  melakukan 

interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi. 
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4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

Indikator: 
 

3.5.1 Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita dengan lingkungan alam, sosial, 

dan budaya 

4.5.1  Menuliskan  manfaat  suatu  cita-cita  terhadap  masyarakat,  lingkungan 

alam dan budaya 

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1.   Setelah pengamatan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi bangun 

segibanyak pada pola pengubinan jaring-jaring balok dengan benar. 

2.   Setelah  pengamatan  dan  diskusi,  siswa  mampu  menggambar  berbagai 

jaring-jaring balok dengan benar. 

3.   Setelah pengamatan dan eksplorasi, siswa mampu membuat jaring-jaring 

balok dari karton dengan benar. 

4.   Setelah pengamatan dan eksplorasi, siswa mampu membuat kreasi benda 

dari bahan bekas berdasarkan jaring–jaring balok atau kubus dengan benar. 

5.   Berdasarkan teks instruksi, siswa mampu menceritakan alur pembuatan 

media karya kreatif dengan benar. 

6.   Berdasarkan teks instruksi, siswa mampu membuat kotak celengan dari 

kardus bekas dengan benar. 

7.   Setelah diskusi dan membaca teks bacaan secara mendalam, siswa mampu 

mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita dengan lingkungan alam, sosial, 

dan budaya dengan benar. 

8.   Setelah diskusi dan membaca teks bacaan secara mendalam, siswa mampu 

menuliskan manfaat suatu cita-cita terhadap masyarakat, lingkungan alam, 

dan budaya dengan benar. 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 
 

1.   Kerajinan dari barang bekas 
 

2.   Teks bacaan kerajinan barang bekas 
 

3.   Jaring-jaring balok 
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E.  METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 

1.   Metode           : Tanya Jawab, Percobaan, Diskusi dan Ceramah 
 

2.   Model             : Number Head Together (NHT) 
 

3.   Pendekatan     : Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan) 

F.  MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
 

1.   Media dan Alat 
 

a.   Power Point 
 

b.   Video Pembelajaran 

c.   LCD Proyektor 

d.   Model kubus dari kardus bekas pakai 

e.   Buku siswa 

2.   Sumber 
 

Farani dkk. 2013. Buku Siswa Tema 7 “Cita-citaku”. Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Farani dkk. 2013. Buku Guru Tema 7 “Cita-citaku”. Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum   2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

 

Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1.   Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 
menanyakan kabar mereka. 

2.   Guru  mengajak  siswa  untuk  berdoa  dan  mengecek 

kehadiran siswa. 

3.   Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan ―Apa 

yang kalian ketahui tentang pengrajin?‖ 

4.   Guru  memberi  motivasi  agar  siswa  semangat  dalam 

mengikuti pembelajaran. 

5.   Guru menyampaikan tema, dan tujuan pembelajaran. 

15 
Menit 

Kegiatan Inti 1.   Siswa    membaca    teks    dan    mengamati    gambar. 

(mengamati,     mengumpulkan     informasi,     dan 

mengolah informasi) 
2.   Siswa       diminta       menganalisis       gambar       dan 

mengidentifikasi    bahan    yang    digunakan    seorang 

145 
Menit 
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Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 perajin. (mengolah informasi) 
3. Guru memberikan pertanyaan tentang gambar hasil 

pengrajin kepada siswa. (menanya) 

4.   Siswa   membaca   teks   bacaan   mengenai   kehebatan 

seorang perajin. (mengamati, mengumpulkan 

informasi, dan mengolah informasi) 
5.   Siswa dapat menanyakan kosakata yang sulit kepada 

guru   atau   melihatnya   di   Kamus   Besar   Bahasa 

Indonesia. 

6.   Siswa  menuliskan  kembali  informasi  yang  mereka 

dapat dari teks bacaan tersebut dan menjawab 

pertanyaan. 

7.   Guru menayangkan sebuah video pembelajaran kepada 

siswa. (mengamati, mengumpulkan informasi) 

8.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

9.   Guru   membagikan   nomor   kepala   kepada   masing- 

masing siswa 

10. Guru  memberikan  LKS  pada  setiap  kelompok  dan 

siswa mengerjakan LKS tersebut 

11. Guru membimbing siswa saat siswa mengerjakan LKS 

12. Guru    memanggil    nomor    kepala    siswa    untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

13. Siswa   mempresentasikan   hasil   kerja   kelompoknya 

didepan kelas dan kelompok lain menanggapi. 

(mengkomunikasikan) 

14. Guru memberikan penguatan tentang materi yang telah 
dipelajari. 

 

 1.   Pada pertemuan sebelumnya siswa diminta membawa 
bungkus kotak/kardus bekas makanan dari rumahnya. 

2.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

3.   Guru  menyiapkan  potongan-potongan  bangun  datar 

untuk dibentuk menjadi bangun ruang. 

4.   Siswa   diminta   memperhatikan   kotak/kardus   yang 

mereka bawa dan membandingkannya dengan sebuah 

bangun datar yang sudah disiapkan oleh guru. 

(mengamati, mengumpulkan informasi) 
5.   Guru menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah untuk 

membuat bangun ruang ‗bongkar pasang‘. 

6. Siswa diminta bersama-sama mengamati kotak yang 

mereka bawa dan memperhatikan bangun datar yang 

membentuknya. (mengamati, mengumpulkan 

informasi) 
7.   Siswa   akan   menggambarkan   prediksi   jaring-jaring 

bangun  datar  yang  membentuk  kardus  yang  mereka 
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Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 bawa dalam tabel yang ada di buku siswa. (mengolah 

informasi) 
8.   Setelah  itu,  siswa  membuka  kotak  kemasan  yang 

mereka bawa dan memperhatikan jaring-jaring atau 

bangun-bangun datar yang membentuknya. (*guru juga 

mempersiapkan kemasannya sendiri dari rumah. 

(mengolah informasi) 
9.   Siswa  akan  menggambarkan  jaring-jaring  dari  kotak 

kardus yang benar. (mengolah informasi) 

10. Siswa     memperhatikan     demonstrasi     guru     yang 

memotong jaring-jaring kemasan menjadi bangun datar 

tunggal. (mengamati, mengumpulkan informasai, 

mengolah informasi) 
11. Siswa    akan    mengamati    dan    menceritakan    alur 

pembuatan  celengan  kardus  di  buku  siswa  kepada 

teman di dekatnya dengan kata-katanya sendiri. 

(mengamati, mengumpulkan informasai, mengolah 

informasi dan mengkomunikasikan) 

 

Penutup 1.   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

2.   Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran 

hari ini. 

3.   Guru melakukan evaluasi kepada siswa. 

4.   Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

5.   Guru menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk 

memimpin doa. 

15 
Menit 

 
 

H. PENILAIAN 
 

1.   Teknik Penilaian 
 

a.   Penilaian Sikap                 : Rasa Ingin Tahu, Kreatif, dan Kerja Sama 

b.   Penilaian Pengetahuan     : Tes Tertulis 

c.   Unjuk Kerja                      : Menulis pertanyaan, menggambar jaring 
 

jaring kubus, dan menceritakan teks bacaan 
 

2.   Bentuk Instrumen 
 

a.   Lembar penilaian sikap (Terlampir) 
 

b.   Soal Evaluasi (Terlampir) 
 

c.   Lembar pengamatan menulis pertanyaan, menggambar jaring-jaring 

kubus, dan menceritakan teks bacaan (Terlampir) 
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LAMPIRAN 1 
 

MATERI 
 

 
 

Seorang perajin mampu membuat barang-barang yang berguna dari barang bekas. 

Semua dilakukan dengan ketelitian, keterampilan, dan kecerdasan mereka. 

Amati gambar kerajinan tangan dari bahan bekas di bawah ini! 
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Ceritakan  langkah-langkah  pembuatan  celengan  kardus  bekas  kepada  seorang 

teman! 
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LAMPIRAN 2 
 

MEDIA 
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LAMPIRAN 3 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Hari/Tanggal              : 

Kelompok                   : 
 

Anggota Kelompok : 1. . . . . . . . . . . 
 

2. . . . . . . . . . . 

 3. . . . . . . . . . . 

 4. . . . . . . . . . . 

 5. . . . . . . . . . . 

 

 

Petunjuk Kerja : 
 

a.   Kerjakan dengan kelompokmu. 
 

b.   Diskusikan pertanyaan yang diberikan. 

c.   Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. 

d.   Sampaikan hasil diskusi kelompokmu didepan kelas. 
 

 
 

Pertanyaan : 
 

1.   Bagaimana barang bekas memberi manfaat bagi manusia? Berikan 

contohnya! 

2.   Apa yang terjadi pada manusia dan lingkungan jika barang bekas tidak 

dapat diolah kembali ? 

3.   Ambil sebuah barang bekas pakai. Pikirkan bagaimana cara mengolah 

barang bekas tersebut agar dapat digunakan kembali. 
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LAMPIRAN 4 
 

KISI-KISI SOAL 
 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Jenis 
 

Soal 

Nomor 
 

Soal 

Ranah 
 

Kognitif 

1. Menerima, 
 

menjalankan dan 

menghargai ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara 

mengamati dan 

menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

MATEMATIKA 
 

3.11 Menemukan 

bangun segibanyak 

beraturan maupun 

tak beraturan yang 

membentuk pola 

pengubinan melalui 

pengamatan 

4.5 Mengurai dan 

menyusun kembali 

jaring-jaring 

bangun ruang 

sederhana 

4.6 Membentuk 

jaring-jaring 

bangun ruang yang 

berbeda dengan 

jaring bangun 

ruang yang sudah 

ada 

4.7 Membuat 

benda-benda 

berdasarkan jaring- 

jaring bangun 

ruang yang 

ditemukan dengan 

memanfaatkan 

MATEMATIKA 
 

3.11.1 
 

Mengidentifikasi 

bangun segibanyak 

pada pola 

pengubinan jaring- 

jaring balok, limas 

dan prisma 

4.5.1 Menggambar 

berbagai variasi 

jaring-jaring balok 

4.6.1 Membuat 

jaring jaring balok 

dari karton 

4.7.1 Membuat 

kreasi benda (kotak 

celengan) dari bahan 

bekas berdasarkan 

jaring-jaring balok 

atau kubus 

   



261
261
261 

 

 
 
 
 
 
 

 
rumah, di sekolah 

 

dan tempat bermain. 
 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia. 

barang-barang 
 

bekas yang ada di 

sekitar rumah 

sekolah atau tempat 

bermain. 

 
 

SBdP 
 

3.4 Mengetahui 

berbagai alur cara 

dan pengolahan 

media karya kreatif 

4.4 Membentuk 

karya seni tiga 

dimensi dari bahan 

alam. 

 
 

IPS 
 

3.5 Memahami 

manusia dalam 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, 

budaya, dan 

ekonomi 

4.5 Menceritakan 

manusia dalam 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, 

budaya, dan 

ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 

 
SBdP 

 

3.4.1 Menceritakan 

alur pembuatan 

media karya kreatif 

4.4.1 Membuat 

kotak celengan dari 

kardus bekas 

 
 
 

 

IPS 
 

3.5.1 
 

Mengidentifikasi 

manfaat suatu cita- 

cita dengan 

lingkungan alam, 

sosial, dan budaya 

4.5.1 Menuliskan 

manfaat suatu cita- 

cita terhadap 

masyarakat,lingkung 

an alam dan budaya 
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LAMPIRAN 6 

 

SOAL EVALUASI DAN LEMBAR PENILAIAN 

Soal Evaluasi 

 

Nama                          : ................................... 

Kelas/No Absen         : ................................... 

A. Jawablah pertanyaan  berikut dengan memberi tanda silang (x) pada 

huruf 

a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 
1.   Gambar disamping ini merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari . . 

. 

a. Botol plastik 

b. Kayu 

c. Kaleng 

d. Kardus 
 

 

2.   Gambar disamping ini merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari . . 

. 
a. Botol plastik 

b. Kayu 

c. Kaleng 

d. Kardus 
 

 
 

3.   Gambar disamping ini merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari . . 

. 

a. Botol plastik 

b. Kayu 

c. Kaleng 

d. Kardus 
 

 
 

4.   Gambar disamping ini merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari . 

. . 

a. Botol plastik 

b. Kayu 

c. Kaleng 

d. Kardus 
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5.   Hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan 

dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan merupakan 

pengertian dari...... 

a. Kerajinan tangan        c. Perajin 

b. Barang bekas              d. Bahan 

 
6.   Seseorang yang profesinya membuat suatu kerajinan  disebut..... 

a. Kerajinan tangan        c. Perajin 

b. Barang bekas              d. Bahan 

 
B.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
7.   Jelaskan 2 manfaat perajin bagi masyarakat ! 
8.   Apa yang akan terjadi jika barang bekas tidak ada yang mengolah kembali ! 
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PENILAIAN SIKAP 

LEMBAR PENILAIAN 

 

Minggu ke-...... Bulan ...... 2015                                                        Subtema 
 

............. 
 

No Nama Peserta Didik Perubahan Tingkah Laku 

Rasa Ingin 
 

Tahu 

Kreatif Kerja Sama 

BT T M BT T M BT T M 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Reni          

2. Diah          

3. Mela          

dst           

Keterangan : 
 

BT = Belum Terlihat  T = Terlihat  M = Menonjol 
 

Berilah dengan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai. 

 
 

PENILAIAN IPS 
 

No Kriteria Ketercapaian 

Ya Tidak 

1 Mencari informasi minimal 5 tentang kehebatan perajin dari 
 

teks bacaan 

  

2 Menjelaskan 3 manfaat perajin dalam masyarakat   

 
 

RUBRIK PENILAIAN MATEMATIKA 
 

Kriteria Bagus Sekali 
 

(4) 

Cukup Bagus 
 

(3) 

Berlatih Lagi 
 

(2) 

Ketepatan Siswa mampu 
 

menggambar seluruh 

jaring-jaring kubus 

Sebagin besar 
 

gambar jaring-jaring 

kubus digambar 

Sebagian besar 
 

jaring-jaring kubus 

digambar dengan 
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uk teknik gerak 
 

d asar lari dan k 

x 100 

ecep 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 dengan akurat dengan akurat tidak akurat. 

Bentuk Geometri Seluruh bentuk bangun 
 

digambar sesuai 

Sebagian besar 
 

bentuk geometri 

digambar sesuai 

Sebagian besar 
 

bangun digambar 

sesuai 

Model Siswa dapat membuat 3 
 

model jaring-jaring 

kubus 

Siswa dapat 
 

membuat 2 model 

jaring-jaring kubus 

Siswa dapat 
 

membuat 1 model 

jaring-jaring kubus 

Siswa membuat 
 

kesimpulan yang 

terdiri dari: 

 Bentuk 

bangun 

 Jumlah segi 

banyak 

    Pola 

Memenuhi 3 kriteria Memenuhi 2 kriteria Memenuhi 1 kriteria 

 

 

Nilai unt                                                         atan 
 

Nilai    : 
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Pensekoran 

LAMPIRAN 7 
 

KUNCI JAWABAN DAN KRITERIA PENSKORAN 

 

Tiap soal memiliki skor 5 
 

Jika sebagian jawaban benar mendapat skor 2 tetapi jika salah atau tidak 

dikerjakan skor 0 

 

No 
Nama Peserta 

 

Didik 

Skor tiap nomor 5  

∑ Skor 
Nilai 

 

∑ Skor x 4 1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         
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LAMPIRAN 8 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 
 

Satuan Pendidikan      : SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 
 

Kelas/Semester           : IVA/2 
 

Tema 7                       : Cita-citaku 
 

Subtema 2                   : Hebatnya cita-citaku 
 

Pembelajaran              : 5 
 

Alokasi Waktu           : 5 x 35 Menit 
 

A.  KOMPETENSI INTI 
 

1.   Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
 

2.   Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4.   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PJOK 

Kompetensi Dasar: 
 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 

wujud syukur kepada sang Pencipta 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktifitas 

fisik dalam bentuk permainan 

3.4 Memahami konsep berbagai aktifitas kebugaran jasmani untuk mencapai 

tinggi dan berat badan ideal 
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4.4 Mempraktikkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai 

tinggi dan berat badan ideal 

Indikator: 
 

4.4.1 Melakukan latihan lari zig-zag 
 

4.4.2 Melakukan lomba lari berkelompok 
 

4.4.3 Melakukan lari mengubah gerak tubuh arah arus/lari bolak balik (shuttle 

run) 

Bahasa Indonesia 
 

Kompetensi Dasar: 
 

1.2   Mengakui   dan   mensyukuri   anugerah   Tuhan   yang  Maha  Esa  atas 

keberadaan lingkungan  dan sumber daya alam,  alat teknologi modern dan 

tradisional, perkembangan teknologi, energi, serta permasalahan social 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan alat 

teknologi modern dan tradisional, proses pembuatannya melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.4 Menyajikan teks cerita petualang— an tentang lingkungan dan sumber 

daya alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

Indikator: 
 

3.4.1 Membuat pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks 
 

4.4.1 Menceritakan kembali teks bacaan secara lisan dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri 

IPS 
 

Kompetensi Dasar: 
 

1.3   Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dan 

lingkungannya 

2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan 

interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya 
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3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

Indikator: 
 

3.5.1 Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita dengan lingkungan alam, sosial, 

dan budaya 

4.5.1  Menuliskan  manfaat  suatu  cita-cita  terhadap  masyarakat,  lingkungan 

alam dan budaya 

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

1.   Setelah  melihat  demonstrasi  dari  guru  dan   praktik,  siswa  mampu 

melakukan lari zig-zag dengan benar. 

2.   Setelah  melihat  demonstrasi  dari  guru  dan   praktik,  siswa  mampu 

melakukan lomba lari berkelompok dengan benar. 

3.   Setelah  melihat  demonstrasi  dari  guru  dan   praktik,  siswa  mampu 

melakukan lomba lari mengubah gerak tubuh arah arus/lari bolak balik 

(shuttle run) dengan benar. 

4.   Setelah   membaca   teks   secara   mendalam,   siswa   mampu   membuat 

pertanyaan lain tentang isi bacaan dengan benar. 

5.   Setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali teks bacaan 

secara lisan dengan menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. 

6.   Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita dengan lingkungan alam, sosial, 

dan budaya dengan benar. 

7.   Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu 

menuliskan  manfaat  suatu  cita-cita  terhadap  masyarakat,  lingkungan 

alam, dan budaya dengan benar 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 
 

1.   Manfaat cita-cita 
 

2.   Teks Bacaan tentang Siapa Guru Anak Rimba 
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E.  METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 

1.   Metode           : Tanya Jawab, Percobaan, Diskusi dan Ceramah 
 

2.   Model             : Number Head Together (NHT) 
 

3.   Pendekatan     : Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan) 

F.  MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
 

1.   Media dan Alat 

a.   Power Point 

b.   Video Pembelajaran 

c.   LCD Proyektor 

d.   Buku siswa 
 

2.   Sumber 
 

Farani dkk. 2013. Buku Siswa Tema 7 “Cita-citaku”. Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Farani dkk. 2013. Buku Guru Tema 7 “Cita-citaku”. Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum   2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

 

Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1.   Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 
menanyakan kabar mereka. 

2.   Guru mengajak siswa untuk berdoa dan mengecek kehadiran 

siswa. 

3.   Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan ―Siapakah 
yang memiliki cita-cita menjadi guru?‖ 

4.   Guru memberi motivasi agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

5.   Guru menyampaikan tema, subtema dan tujuan pembelajaran. 

15 
Menit 

Kegiatan Inti 1.   Siswa membaca teks secara mendalam mengenai guru rimba. 

(Mengamati) 
2.   Siswa dan guru melakukan tanya jawab, membahas dan 

mendiskusikannya bersama-sama. (Mengamati, Menanya, 

Mengumpulkan dan Mengolah Informasi) 

3.   Guru memberikan tugas pada siswa untuk membuat 

145 
Menit 
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Kegiatan 
 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 pertanyaan dan menceritakan kembali cerita yang telah 
dibaca. (Mengolah Informasi) 

4.   Siswa maju menceritakan kembali cerita yang telah dibaca 

dengan menggunakan kalimat sendiri. 

(Mengkomunikasikan) 

5.   Siswa akan menulis tentang pengalaman mereka yang 
berkesan terhadap gurunya, mereka juga akan menuliskan 

pentingnya seorang guru bagi mereka. (Mengumpulkan dan 

Mengolah Informasia) 

6.   Guru menilai hasil kerja siswa. 

 

1.   Guru menayangkan sebuah video pembelajaran kepada 
siswa. (mengamati, mengumpulkan informasi) 

2.   Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

3.   Guru membagikan nomor kepala kepada masing-masing 

siswa 

4.   Guru memberikan LKS pada setiap kelompok dan siswa 

mengerjakan LKS tersebut 

5.   Guru membimbing siswa, pada saat siswa mengerjakan LKS 

6.   Guru memanggil nomor kepala siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

7.   Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya didepan 

kelas dan kelompok lain menanggapi. 

(mengkomunikasikan) 

8.   Guru memberikan penguatan tentang materi yang telah 
dipelajari. 

Penutup 1.   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

2.   Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran hari 

ini. 

3.   Guru melakukan evaluasi kepada siswa. 

4.   Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

5.   Guru menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk 

memimpin doa. 

15 
Menit 

 
 

H. PENILAIAN 
 

1.   Teknik Penilaian 
 

a. 
 

b. 

Penilaian Sikap 
 

Penilaian Pengetahuan 

: Rasa Ingin Tahu, Kreatif, dan Kerja Sama 
 

: Tes Tertulis 

c. Unjuk Kerja : Menceritakan kembali Teks Bacaan dan 
 

Menulis Manfaat Cita-cita 
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2.   Bentuk Instrumen 
 

a.   Lembar penilaian sikap (Terlampir) 
 

b.   Soal Evaluasi (Terlampir) 

c.   Lembar pengamatan menceritakan kembali Teks Bacaan dan menulis 

manfaat cita-cita (Terlampir) 
 

Semarang, 14  Februari 2015 
 

Guru Kolaborator                                                                Peneliti 
 

 
 
 
 

Ny. Putu Eny Sudewi, S. Pd                                                  Indra Wahyu Pratama 
 

NIP. 19620421 198304 2010                                                 NIM. 1401511029 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Sekolah SDN Ngaliyan 03 
 

 
 
 
 

Kuswardono, S.Pd 
 

NIP.19630605 198608 1 004 
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LAMPIRAN 1 
 

MATERI 
 

 
 

 
 

Siapa Guru Anak Rimba? 
 

Guru yang mengajar di tengah hutan ini namanya Butet Manurung. Meski 

mengajar di tengah hutan rimba, ada nama sekolahnya, lho. Namanya Sokola 

Rimba. Tempatnya di Bukit Dua Belas, Jambi. 

Butet Manurung mulai mengajar suku pedalaman pada tahun 1999. Saat 

itu  ia mengajar Orang  Rimba atau  Suku  Kubu atau  disebut  juga Suku  Anak 

Dalam. 
 

Awalnya masyarakat suku ini tidak bisa membaca dan menulis. Mereka 

sering ditipu oleh para pendatang atau orang-orang dari luar suku mereka. 
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Untung saja ada ibu guru Butet. Ia berhasil mengajar mereka, khususnya 

anak-anak hingga bisa membaca, menulis juga berhitung. Ia mengajar anak-anak 

yang mendengarkan sambil bermain. 

Butet memang menjadi guru untuk anak-anak dan masyarakat Orang 

Rimba. Namun demikian, Butet juga punya guru, lho. Gurunya adalah anak-anak 

dan masyarakat setempat itu. 

 
 

Mereka bergantian mengajarkan Butet bagaimana caranya hidup di tengah 

hutan serta bagaimana adat istiadat Orang Rimba. Terbukti kan, kalau pekerjaan 

guru itu hebat dan sangat mulia. Siapa di antara kalian yang mau menjadi guru? 

Sumber : diolah dari ―Siapa Guru Orang Rimba?‖, 

http://www.kidnesia.com/Kidnesia/Archive/Tokoh/Siapa-Guru-Orang-Rimba. 

 
 

 

http://www.kidnesia.com/Kidnesia/Archive/Tokoh/Siapa-Guru-Orang-Rimba
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LAMPIRAN 2 
 

MEDIA 
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Hari/Tanggal              : 

Kelompok                   : 

LAMPIRAN 3 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Anggota Kelompok    : 1. . . . . . . . . . . 
 

2. . . . . . . . . . . 
 

3. . . . . . . . . . . 
 

4. . . . . . . . . . . 
 

5. . . . . . . . . . . 
 

 
 

Petunjuk Kerja : 
 

a.   Kerjakan dengan kelompokmu. 
 

b.   Diskusikan pertanyaan yang diberikan. 

c.   Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. 

d.   Sampaikan hasil diskusi kelompokmu didepan kelas. 
 

 
 

Pertanyaan : 
 

1.   Mengapa pekerjaan guru itu hebat dan sangat mulia? 
 

2.   Apa yang terjadi jika tidak ada guru ? 
 

3.   Jika kamu bercita-cita menjadi seorang guru, apa yang akan kamu lakukan 

untuk siswamu? 

4.   Apa arti seorang guru buatmu ? 
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LAMPIRAN 4 
 

KISI-KISI SOAL 
 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Jenis 
 

Soal 

Nomor 
 

Soal 

Ranah 
 

Kognitif 

1. Menerima, 
 

menjalankan dan 

menghargai 

ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan 

percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, 

dan benda-benda 

Bahasa Indonesia 
 

3.4 Menggali 

informasi dari teks 

cerita petualangan 

tentang lingkungan 

dan sumber daya 

alam dengan bantuan 

guru dan teman 

dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan memilah 

kosakata baku 

4.4 Menyajikan teks 

cerita petualang— 

an tentang 

lingkungan dan 

sumber daya alam 

secara mandiri 

dalam teks bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan memilah 

kosakata baku 

 
 

IPS 
 

3.5 Memahami 

Bahasa Indonesia 
 

3.4.1 Membuat 

pertanyaan- 

pertanyaan tentang 

isi teks 

4.4.1 Menceritakan 

kembali teks bacaan 

secara lisan dengan 

menggunakan kata- 

katanya sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS 
 

3.5.1 
 

Mengidentifikasi 
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yang dijumpainya 

 

di rumah, di 

sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, 

dalam gerakan 

yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia. 

manusia dalam 
 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi. 

4.5 Menceritakan 

manusia dalam 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi. 

manfaat suatu cita- 
 

cita dengan 

lingkungan alam, 

sosial, dan budaya 

4.5.1 Menuliskan 

manfaat suatu cita- 

cita terhadap 

masyarakat, 

lingkungan alam dan 

budaya 

   



279
279
279 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAMPIRAN 6 

 

SOAL EVALUASI DAN LEMBAR PENILAIAN 

Soal Evaluasi 

 

Nama                          : ................................... 

Kelas/No Absen         : ................................... 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

 

1.   Jelaskan manfaat guru bagi masyarakat ? 

2.   Aktivitas apa sajakah yang kamu ketahui dari seorang guru ? 

3.   Apa arti seorang guru untukmu? 

4.   Bagaimana kamu harus bersikap terhadap guru yang sedang mengajar ? 

5.   Apa yang akan terjadi menurut kalian jika tidak ada seorang guru ? 
 

 
JAWAB 
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PENILAIAN SIKAP 

LEMBAR PENILAIAN 

 

Minggu ke-...... Bulan ...... 2013                                                        Subtema 
 

............. 
 

No Nama Peserta Didik Perubahan Tingkah Laku 

Rasa Ingin 
 

Tahu 

Kreatif Kerja Sama 

BT T M BT T M BT T M 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Reni          

2. Diah          

3. Mela          

dst           

Keterangan : 
 

BT = Belum Terlihat  T = Terlihat  M = Menonjol 
 

Berilah dengan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai. 

 
 

PENILAIAN IPS 
 

No Kriteria Ketercapaian 

Ya Tidak 

1 Menuliskan manfaat suatu cita-cita 
 

bagi masyarakat. 

  



281
281
281 

 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 7 
 

KUNCI JAWABAN DAN KRITERIA PENSKORAN 
 

 
 

Pensekoran 
 

Tiap soal memiliki skor 5 
 

Jika sebagian jawaban benar mendapat skor 2 tetapi jika salah atau tidak 

dikerjakan skor 0 

 

No 
Nama Peserta 

 

Didik 

Skor tiap nomor 5  

∑ Skor 
Nilai 

 

∑ Skor x 4 1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

 

 
No 

 
Indikator 

 
Deskriptor 

Tampak (√) 

Tingkat Kemampuan 

 

Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 

1 Melaksanakan 

kegiatan awal 

A   √   
 

3 
B   √  

C   √  

D   √  

2 Membuka pelajaran 
dengan apersepsi 

A   √   
 

3 
B   √  

C   √  

D   √  

3 Menyampaikan materi 
pada siswa 

A   √   
 

3 
B   √  

C   √  

D   √  

4 Membimbing siswa 
untuk berkelompok 

A   √   
 

3 
B   √  

C   √  

D   √  

5 Membimbing siswa 
dalam jalannya 

diskusi kelompok 

A  √    
 

2 
B  √   

C  √   

D  √   

6 Memberi motivasi A   √   

 
3 

B   √  

C   √  

D   √  

7 Mengelola kondisi 
kelas 

A   √   
 

3 
B   √  

C   √  

D   √  

8 Menutup pelajaran A  √    

 

2 
B  √   

C  √   

D  √   

Jumlah Skor 22 

Rata-rata Skor 2,7 

Kriteria Baik 
 

 

Semarang, 10 Februari 2015 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

 

 
No 

 
Indikator 

 
Deskriptor 

Tampak (√) 

Tingkat Kemampuan 
 
Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 Melaksanakan 

kegiatan awal 

A    √  
 

3 
B    √ 

C    √ 

D    √ 

2 Membuka pelajaran 
dengan apersepsi 

A    √  
 

3 
B   √  

C   √  

D  √   

3 Menyampaikan 
materi pada siswa 

A  √    
 

4 
B  √   

C  √   

D  √   

4 Membimbing siswa 
untuk berkelompok 

A  √    
 

3 
B  √   

C  √   

D  √   

5 Membimbing siswa 
dalam jalannya 

diskusi kelompok 

A    √  
 

3 
B   √  

C   √  

D  √   

6 Memberi motivasi A    √  

 
3 

B    √ 

C    √ 

D    √ 

7 Mengelola kondisi 
kelas 

A    √  
3 B    √ 

C    √ 

D    √ 

8 Menutup pelajaran A    √  
 

3 
B   √  

C  √   

D   √  

Jumlah Skor 25 

Rata-rata Skor 3,1 

Kriteria Baik 

Semarang, 12 Februari 2015 
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LAMPIRAN 11 

 

 

 
 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 
 

 
 

No 

 
 

Indikator 

 
 

Deskriptor 

Tampak (√) 

Tingkat 

Kemampuan 

 
 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 Melaksanakan 

kegiatan awal 

a    √  
 

3 
b    √ 

c    √ 

d    √ 

2 Membuka pelajaran 
dengan apersepsi 

a   √   
 

3 
b  √   

c    √ 

d   √  

3 Menyampaikan materi 
pada siswa 

a   √   
 

4 
b    √ 

c  √   

d   √  

4 Membimbing siswa 
untuk berkelompok 

a  √    
 

3 
b   √  

c    √ 

d   √  

5 Membimbing siswa 
dalam jalannya 

diskusi kelompok 

a    √  
 

4 
b    √ 

c    √ 

d    √ 

6 Memberi motivasi a   √   

 
3 

b    √ 

c   √  

d  √   

7 Mengelola kondisi 
kelas 

a    √  
 

4 
b    √ 

c    √ 

d    √ 

8 Menutup pelajaran a    √  

 

3 
b    √ 

c    √ 

d    √ 

Jumlah Skor 27 

Rata-rata Skor 3,3 

Kriteria Sangat Baik 
 

 

Semarang, 14 Februari 2015 
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LAMPIRAN 12 
 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 
 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ABF 2 1 1 3 2 1 2 3 20 

2 AF 1 1 2 2 2 3 3 3 22 

3 IPA 2 2 2 1 2 3 3 3 23 

4 JKM 2 2 3 1 1 3 2 2 22 

5 MAP 2 2 1 1 2 3 3 3 21 

6 NPR 3 3 3 3 1 2 2 3 26 

7 RDH 3 2 2 3 3 2 2 1 23 

8 SF 2 1 3 3 2 3 3 3 26 

9 TNW 3 3 2 2 2 2 2 1 22 

10 FSA 3 3 3 2 3 3 3 3 28 

Jumlah Skor 

Per Indikator 

 

37 
 

34 
 

38 
 

38 
 

35 
 

42 
 

41 
 

39 
 

384 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,3 
 

2,1 
 

2,3 
 

2,3 
 

2,1 
 

2,6 
 

2,5 
 

2,4 
 

24 

Rata-rata Skor 2,4 

Kriteria Cukup 
 

 

Semarang, 10 Februari 2015 
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LAMPIRAN 13 
 

 
 
 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 
 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ABF 3 2 2 3 4 3 2 3 20 

2 AF 2 2 2 2 2 3 3 4 22 

3 IPA 3 3 2 2 2 3 4 3 23 

4 JKM 3 3 3 2 2 4 2 2 22 

5 MAP 3 3 2 2 2 3 3 3 21 

6 NPR 4 3 3 3 3 2 2 4 26 

7 RDH 4 2 2 4 3 2 2 2 23 

8 SF 3 2 3 3 2 3 3 3 26 

9 TNW 4 4 2 2 2 2 4 3 22 

10 FSA 3 4 3 3 4 4 3 3 28 

Jumlah Skor 

Per Indikator 

 

49 
 

44 
 

41 
 

43 
 

43 
 

47 
 

45 
 

45 
 

449 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

3 
 

2,7 
 

2,5 
 

2,6 
 

2,6 
 

2,9 
 

2,8 
 

2,8 
 

28 

Rata-rata Skor 2,8 

Kriteria Baik 
 

 

Semarang, 12 Februari 2015 
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LAMPIRAN 14 
 

 
 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 
 

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ABF 3 3 3 3 4 3 2 3 31 

2 AF 2 4 3 2 3 4 3 4 30 

3 IPA 4 3 3 3 4 3 4 3 33 

4 JKM 3 3 3 4 3 4 2 4 34 

5 MAP 3 4 3 3 3 3 3 3 31 

6 NPR 4 3 4 3 4 3 2 4 35 

7 RDH 4 3 3 4 3 4 3 3 33 

8 SF 3 3 4 3 3 3 3 3 32 

9 TNW 4 4 3 4 3 3 3 3 34 

10 FSA 3 4 4 3 4 4 4 4 37 

Jumlah Skor 

Per Indikator 

 

54 
 

54 
 

52 
 

51 
 

52 
 

54 
 

49 
 

54 
 

583 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

3,3 
 

3,3 
 

3,2 
 

3,1 
 

3,2 
 

3,3 
 

3 
 

3,3 
 

33 

Rata-rata Skor 3,3 

Kriteria Sangat Baik 
 

 

Semarang, 14 Februari 2015 
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LAMPIRAN 15 
 

 
HASIL KOMPETENSI PENGETAHUAN SIKLUS I 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 ABF 70 Tuntas 

2 YGA 70 Tuntas 

3 AMP 80 Tuntas 

4 AS 70 Tuntas 

5 ARDA 70 Tuntas 

6 AF 75 Tuntas 

7 AS 60 Tidak Tuntas 

8 ANR 80 Tuntas 

9 AAMC 80 Tuntas 

10 DNRIS 80 Tuntas 

11 GAOZ 75 Tuntas 

12 GRWP 70 Tuntas 

13 IPA 80 Tuntas 

14 JDA - - 

15 JKM 75 Tuntas 

16 KTAA 80 Tuntas 

17 KVF 75 Tuntas 

18 MAS 75 Tuntas 

19 MAP 60 Tidak Tuntas 

20 MHA 75 Tuntas 

21 MDPP 60 Tidak Tuntas 

22 MDJ 60 Tidak Tuntas 

23 NN 80 Tuntas 

24 NPR 60 Tidak Tuntas 

25 RZ 80 Tuntas 

26 RDH 55 Tidak Tuntas 

27 SF 80 Tuntas 

28 SDH 75 Tuntas 

29 SMA 70 Tuntas 

30 TNW 57 Tidak Tuntas 

31 FSA 70 Tuntas 

32 ARK 70 Tuntas 

33 ARH 65 Tidak Tuntas 

Jumlah Nilai 2282  

Rata-rata 71,3  
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LAMPIRAN 16 
 

 

HASIL KOMPETENSI PENGETAHUAN SIKLUS II 
 

No Nama Nilai Keterangan 

1 ABF 90 Tuntas 

2 YGA 73 Tuntas 

3 AMP 100 Tuntas 

4 AS 84 Tuntas 

5 ARDA 69 Tuntas 

6 AF 74 Tuntas 

7 AS 74 Tuntas 

8 ANR - - 

9 AAMC 54 Tidak Tuntas 

10 DNRIS 65 Tidak Tuntas 

11 GAOZ 93 Tuntas 

12 GRWP 65 Tidak Tuntas 

13 IPA 100 Tuntas 

14 JDA 74 Tuntas 

15 JKM 65 Tidak Tuntas 

16 KTAA 90 Tidak Tuntas 

17 KVF 73 Tuntas 

18 MAS 78 Tuntas 

19 MAP 78 Tuntas 

20 MHA 95 Tuntas 

21 MDPP 60 Tidak Tuntas 

22 MDJ 90 Tuntas 

23 NN 90 Tuntas 

24 NPR 90 Tuntas 

25 RZ 100 Tuntas 

26 RDH 90 Tuntas 

27 SF - - 

28 SDH 73 Tuntas 

29 SMA 100 Tuntas 

30 TNW 90 Tuntas 

31 FSA 75 Tuntas 

32 ARK 90 Tuntas 

33 ARH 74 Tuntas 

Jumlah Nilai 2516  

Rata-rata 81,1  
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LAMPIRAN 17 
 

 

HASIL KOMPETENSI PENGETAHUAN SIKLUS III 
 

No Nama Nilai Keterangan 

1 ABF 90 Tuntas 

2 YGA 65 Tidak Tuntas 

3 AMP 95 Tuntas 

4 AS 85 Tuntas 

5 ARDA 95 Tuntas 

6 AF 90 Tuntas 

7 AS 75 Tuntas 

8 ANR 85 Tuntas 

9 AAMC 75 Tuntas 

10 DNRIS 90 Tuntas 

11 GAOZ 90 Tuntas 

12 GRWP 80 Tuntas 

13 IPA 95 Tuntas 

14 JDA 75 Tuntas 

15 JKM 90 Tuntas 

16 KTAA 100 Tuntas 

17 KVF 65 Tidak Tuntas 

18 MAS 90 Tuntas 

19 MAP 60 Tidak Tuntas 

20 MHA 95 Tuntas 

21 MDPP 75 Tuntas 

22 MDJ 80 Tuntas 

23 NN 75 Tuntas 

24 NPR 80 Tuntas 

25 RZ 100 Tuntas 

26 RDH 80 Tuntas 

27 SF - - 

28 SDH 80 Tuntas 

29 SMA 80 Tuntas 

30 TNW 90 Tuntas 

31 FSA 60 Tidak Tuntas 

32 ARK 85 Tuntas 

33 ARH 70 Tuntas 

Jumlah Nilai 2640  

Rata-rata 82,5  
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No 

 
 
 
 

Nama 

Indikator Keterampilan Siswa 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Aktivitas 

pemecahan 

masalah 

Penyusunan 

laporan 

Pelaporan/ 

presentasi 

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

1 ABF - √ - - √ 1 - - - √ - - √ - - - 

2 AF √ - - - - √ - - √ - - - - √ - - 

3 IPA - √ - - √ -  - - √ - - √ - - - 

4 JKM - √ - - - - √ - - √ - - - √ - - 

5 MAP - 3 √ - - √ - - - - √ - - - √ - 

6 NPR - √ - - - √ - - - √ - - - √ - - 

7 RDH √ - - - - √ - - √ - - - - √ - - 

8 SF - √ - - - - √ - - √ - - - - √ - 

9 TNW - √ - - - √ - - - √ - - - √ - - 

10 FSA - - √ - - √ - - √ - - - - √ - - 

Skor Tiap 

Indikator 

 

33 
 

33 
 

32 
 

33 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,06 
 

2,06 
 

2 
 

2,06 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

131 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

8,1 

Rata-rata 
Skor 

 

2,02 

Kriteria Cukup Terampil 

 

 
 
 

LAMPIRAN 18 
 

 
 
 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS I 



292
292
292 

 
 

 

LAMPIRAN 19 
 

 
HASIL OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS II 

 

 
 

No 

 

 
 

Nama 

Indikator Keterampilan Siswa 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Aktivitas 

pemecahan 

masalah 

Penyusunan 

laporan 

Pelaporan/ 

presentasi 

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

1 ABF - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

2 AF - √ - - - - √ - - √ - - - - - √ 

3 IPA - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

4 JKM - - √ - - - - √ - √ - - - - √ - 

5 MAP - - - √ - √ - - - - - √ - - - √ 

6 NPR - - √ - - - - √ - - √ - - √ - - 

7 RDH - √ - - - √ - - - √ - - - √ - - 

8 SF - √ - - - - √ - - - - √ - - √ - 

9 TNW - - - √ - - √ - - √ - - - √ - - 

10 FSA - - √ - - √ - - - √ - - - √ - - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

44 
 

43 
 

44 
 

42 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,75 
 

2,68 
 

2,75 
 

2,62 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

173 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

10,8 

Rata-rata 
Skor 

 

2,7 

Kriteria Terampil 



293
293
293 

 
 
 
 

LAMPIRAN 20 
 

 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS III 

 

 
 

No 

 

 
 

Nama 

Indikator Keterampilan Siswa 

Merencanakan 

pemecahan 

masalah 

Aktivitas 

pemecahan 

masalah 

Penyusunan 

laporan 

Pelaporan/ 

presentasi 

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

1 ABF - - √ - - - √ - - - - √ - - √ - 

2 AF - - - √ - - - √ - - √ - - - - √ 

3 IPA - - - √ - - √ - - - - √ - - - √ 

4 JKM - - √ - - - - √ - - √ - - - √ - 

5 MAP - - - √ - - √ - - - - √ - - - √ 

6 NPR - - √ - - - - √ - - √ - - - √ - 

7 RDH - - - √ - - √ - - - - √ - - - √ 

8 SF - - √ - - - - √ - - - √ - - √ - 

9 TNW - - - √ - - - √ - - √ - - - √ - 

10 FSA - - - √ - - √ - - - - √ - - - √ 

Skor Tiap 
Indikator 

 

56 
 

56 
 

57 
 

56 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

3,50 
 

3,50 
 

3,56 
 

3,50 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

225 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

14 

Rata-rata 
Skor 

 

3,5 

Kriteria Sangat Terampil 



294
294
294 

 
 
 

LAMPIRAN 21 
 

 
 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL SISWA 

SIKLUS I 

 
 
 

 

No 

 
 
 

 

Nama 

Indikator Sikap Spiritual Siswa 

 
Menunjukkan 

perilaku 

bersyukur 

 

Menunjukkan 

ketaatan 

dalam 

beribadah 

Melaksanakan 

kegiatan berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 

 

Menunjukkan 

toleransi 

dalam 

beribadah 

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

1 ABF - √ - - - √ - - - - √ - - √ - - 

2 AF - - √ - - - √ - - √ - - - √ - - 

3 IPA - - √ -  - √ - - - √ - - √ - - 

4 JKM - - √ - - - √ - - - √ - - - √ - 

5 MAP - √ - - - √ - - - √ - - - √ - - 

6 NPR  - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

7 RDH - - √ - - - √ - - √ - - - √ - - 

8 SF - √ - - - √ - - - - √ - - √ - - 

9 TNW - √ - - - √ - - - - √ - - √ - - 

10 FSA - √ - - - √ - - - - √ - - √ - - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

25 
 

24 
 

27 
 

21 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,5 
 

2,4 
 

2,7 
 

2,1 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

97 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

9,7 

Rata-rata 
Skor 

 

2,42 

Kriteria Cukup Terbiasa 



295
295
295 

 
 
 

LAMPIRAN 22 
 

 
 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL SISWA 

SIKLUS II 

 
 
 

 

No 

 
 
 

 

Nama 

Indikator Sikap Spiritual Siswa 

 
Menunjukkan 

perilaku 

bersyukur 

 

Menunjukkan 

ketaatan 

dalam 

beribadah 

Melaksanakan 

kegiatan 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

 

Menunjukkan 

toleransi 

dalam 

beribadah 

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

1 ABF - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

2 AF - - √ - - - √ - - √ - - - - √ - 

3 IPA - - √ - - - √ - - - √ - - √ - - 

4 JKM - - √ - - - - √ - √ - - - - √ - 

5 MAP - √ - - - √ - - - √ - - - √ - - 

6 NPR - - √ - - √ - - - - √ - - - √ - 

7 RDH - - √ - - - √ - - √ - - - - √ - 

8 SF - √ - - - - √ - - - √ - - - - √ 

9 TNW - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

10 FSA - √ - - - - √ - - - √ - - √ - - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

27 
 

27 
 

26 
 

26 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,7 
 

2,7 
 

2,6 
 

2,6 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

106 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

10,6 

Rata-rata 
Skor 

 

2,65 

Kriteria Cukup Terbiasa 



296
296
296 

 
 

 

LAMPIRAN 23 
 

 
 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL SISWA 

SIKLUS III 

 
 
 

 

No 

 
 
 

 

Nama 

Indikator Sikap Spiritual Siswa 

 
Menunjukkan 

perilaku 

bersyukur 

 

Menunjukkan 

ketaatan 

dalam 

beribadah 

Melaksanakan 

kegiatan 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

 

Menunjukkan 

toleransi 

dalam 

beribadah 

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

1 ABF - - √ - - - - √ - - √ - - - √ - 

2 AF - - √ - - - √ - - - - √ - - √ - 

3 IPA - - - √ - - √ - - - √ - - - - √ 

4 JKM - - √ - - - - √ - - √ - - - √ - 

5 MAP - - - √ - - √ - - - √ - - - √ - 

6 NPR - - √ - - - √ - - - - √ - - √ - 

7 RDH - - √ - - - √ - - - √ - - - - √ 

8 SF - - - √ - - - √ - - √ - - - - √ 

9 TNW - - √ - - - √ - - - √ - - - √ - 

10 FSA - - - √ - - √ - - - - √ - - √ - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

34 
 

33 
 

33 
 

33 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

3,4 
 

3,3 
 

3,3 
 

3,3 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

133 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

13,3 

Rata-rata 
Skor 

 

3,32 

Kriteria Sangat Terbiasa 



297
297
297 

 
 

 

LAMPIRAN 24 
 
 
 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI SIKAP SOSIAL SISWA 

SIKLUS I 

 
 

 
No 

 
 

 
Nama 

Indikator Sikap Sosial Siswa 

 
Menunjukkan 

sikap cermat 

 

Menunjukkan 

sikap percaya 

diri 

Menunjukkan 

sikap 

bertanggung 

jawab 

 
Menunjukkan 

sikap disiplin 

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

1 ABF √ - - - - √ - - - √ - - - √ - - 

2 AF - - √ - - √ - - - √ - - - - √ - 

3 IPA - √ - - - √ - - - - √ - - √ - - 

4 JKM - - √ - - - √ - - - √ - √ - - - 

5 MAP - √ - - - √ - - - √ - - - - √ - 

6 NPR - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

7 RDH - - √ - - - √ - √ - - - - √ - - 

8 SF - √ - - √ - - - - - √ - - - √ - 

9 TNW - √ - - - √ - - - - √ - √ - - - 

10 FSA - √ - - - - √ - - √ - - - √ - - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

23 
 

22 
 

24 
 

21 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,3 
 

2,2 
 

2,4 
 

2,1 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

90 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

9 

Rata-rata 
Skor 

 

2,25 

Kriteria Cukup Terbiasa 



298
298
298 

 
 
 
 

LAMPIRAN 25 
 

 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI SIKAP SOSIAL SISWA 

SIKLUS II 

 
 

 
No 

 
 

 
Nama 

Indikator Sikap Sosial Siswa 

 
Menunjukkan 

sikap cermat 

 

Menunjukkan 

sikap percaya 

diri 

Menunjukkan 

sikap 

bertanggung 

jawab 

 
Menunjukkan 

sikap disiplin 

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

1 ABF - √ - - - - √ - - √ - - - √ - - 

2 AF - - √ - - √ - - - - √ - - - √ - 

3 IPA - - √ - - √ - - - - √ - - - √ - 

4 JKM - - - √ - - √ - - - √ - - √ - - 

5 MAP - √ - - - √ - - - √ - - - - √ - 

6 NPR - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

7 RDH - - √ - - - √ - - √ - - - √ - - 

8 SF - √ - - - - √ - - - - √ - - √ - 

9 TNW - - √ - - √ - - - - √ - - √ - - 

10 FSA - √ - - - - √ - - √ - - - - √ - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

27 
 

25 
 

27 
 

25 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

2,7 
 

2,5 
 

2,7 
 

2,5 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

104 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

10,4 

Rata-rata 
Skor 

 

2,6 

Kriteria Terbiasa 



299
299
299 

 
 
 
 

LAMPIRAN 26 
 

 

HASIL OBSERVASI KOMPETENSI SIKAP SOSIAL SISWA 

SIKLUS III 

 
 

 
No 

 
 

 
Nama 

Indikator Sikap Sosial Siswa 

 
Menunjukkan 

sikap cermat 

 

Menunjukkan 

sikap percaya 

diri 

Menunjukkan 

sikap 

bertanggung 

jawab 

 
Menunjukkan 

sikap disiplin 

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

1 ABF - - √ - - - √ - - - √ - - - - √ 

2 AF - - - √ - - - √ - - √ - - - √ - 

3 IPA - - √ - - - √ - - - - √ - - √ - 

4 JKM - - - √ - - √ - - - √ - - - - √ 

5 MAP - - √ - - - - √ - - √ - - - √ - 

6 NPR - - √ - - - √ - - - √ - - - - √ 

7 RDH - - √ - - - √ - - - √ - - - √ - 

8 SF - - - √ - - √ - - - - √ - - √ - 

9 TNW - - √ - - - √ - - - √ - - - √ - 

10 FSA - - √ - - - - √ - - √ - - - √ - 

Skor Tiap 
Indikator 

 

33 
 

33 
 

32 
 

33 

Rata-rataSkor 
Per Indikator 

 

3,3 
 

3,3 
 

3,2 
 

3,3 

Jumlah Skor 
Indikator 

 

131 

Rata-rataSkor 
Indikator 

 

13,1 

Rata-rata 
Skor 

 

3,27 

Kriteria Sangat Terbiasa 
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300
300 

 
 
 

LAMPIRAN 27 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

Dalam  Pembelajaran  pada  Muatan  IPS  dengan  Pendekatan  Saintifik 

dengan Model NHT berbasis media audiovisual pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Ngaliyan 03 Semarang 

Nama Guru     : Indra Wahyu Pratama 
 

Ruang Kelas   : IV SDN Ngaliyan 03 
 

Hari/Tanggal  : Selasa, 12 Februari 2015 
 

Pukul              : 07.00-13.00 
 

Petunjuk         : Catatlah hal-hal yang terjadi selama Pembelajaran pada mauatan 

IPS dengan Pendekatan Saintifik dengan Model NHT berbasis media audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 

Catatan : 
 

a.   Guru  sudah  menyampaikan  tujuan  pembelajaran,  tetapi  apersepsi  yang 

diberikan guru kurang jelas. 

b.   Guru kurang dalam memberikan motivasi kepada siswa di awal pembelajaran. 

c.   Ketika mengajukan pertanyaan kurang jelas, tempo suara terlalu cepat. 

d.   Guru    kurang    memberikan    kesempatan    siswa    untuk    berfikir    dan 

mengemukakan pendapat. 

e.   Dalam proses pembentukan kelompok, siswa terlihat masih ramai dan sibuk 

sendiri dengan teman satu kelompoknya saat menata bangku. 

 
 

Semarang,       Februari 2015 
 

Observer, 
 
 
 
 
 
 
 

(.......................................) 



301
301
301 

 
 
 
 

LAMPIRAN 28 
 

 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

Dalam  Pembelajaran  pada  Muatan  IPS  dengan  Pendekatan  Saintifik 

dengan Model NHT berbasis media audiovisual pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Ngaliyan 03 Semarang 

Nama Guru     : Indra Wahyu Pratama 
 

Ruang Kelas   : IV SDN Ngaliyan 03 
 

Hari/Tanggal  : Kamis, 12 Februari 2015 
 

Pukul              : 07.00-13.00 
 

Petunjuk         : Catatlah hal-hal yang terjadi selama Pembelajaran pada mauatan 

IPS dengan Pendekatan Saintifik dengan Model NHT berbasis media audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 

Catatan : 
 

1.   Masih terlihat beberapa siswa yang sering mengganggu temannya. 
 

2.   Siswa tampak hiperaktif menjawab pertanyaan guru. 
 

3.   Dalam proses pembentukan kelompok, siswa sudah cukup bisa dikendalikan 

dan tidak terlalu ramai. 

4.  Guru masih kurang dalam memberikan pendekatan secara individu dengan 

siswa. 

5.   Guru sudah menyampaikan tujuan diskusi, membagikan LKS, nomor kepala 

kepada setiap kelompok. 

6.   Siswa terlihat aktif berdiskusi, namun masih terlihat beberapa anak yang 

sesekali asyik bermain sendiri. 

 
 

Semarang,       Februari 2015 
 

Observer, 
 
 
 
 
 
 
 

(.......................................) 
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LAMPIRAN 29 
 

 
CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III 

Dalam  Pembelajaran  pada  Muatan  IPS  dengan  Pendekatan  Saintifik 

dengan Model NHT berbasis media audiovisual pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Ngaliyan 03 Semarang 

Nama Guru     : Indra Wahyu Pratama 
 

Ruang Kelas   : IV SDN Ngaliyan 03 
 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 14 Februari 2015 
 

Pukul              : 07.00-13.00 
 

Petunjuk         : Catatlah hal-hal yang terjadi selama Pembelajaran pada mauatan 

IPS dengan Pendekatan Saintifik dengan Model NHT berbasis media audiovisual 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri Ngaliyan 03 Semarang 

Catatan : 
 

1.   Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan apersepsi dengan jelas. 
 

2.   Guru kurang mempersingkat materi. 
 

3.   Siswa lebih tertib dalam menjawab pertanyaan guru. 
 

4.   Siswa terlihat antusias selama pembelajaran. 
 

5.   Saat pembentukan kelompok, siswa sudah mengerti anggota kelompok dan 

tempat kelompok masing-masing kelompok. 

6.   Guru sudah memberikan petunjuk yang jelas ketika berdiskusi. 
 

7.   Siswa terlihat aktif berdiskusi. Akan tetapi, masih ada beberapa anak yang 

suka berpindah-pindah tempat untuk melihat pekerjaan kelompok lain.. 

8.   Guru sudah lebih mengaktifkan siswa saat penyimpulan. 
 

9.   Siswa terlihat tenang dan tertib saat mengerjakan soal evaluasi 
 

 
 

Semarang,       Februari 2015 
 

Observer, 
 
 
 
 
 
 
 

(.......................................) 
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LAMPIRAN 30 
 

 
 
 

 
Surat Penelitian 

DOKUMEN PENELITIAN 



304
304
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Foto Penelitian 
 

 
 

Foto 1. Siswa Sedang Berdoa                   Foto 2. Siswa Menggunakan Nomor 
 

Kepala 
 

 
 

Foto 3. Guru Membimbing Siswa             Foto 4. Siswa Menyampaikan Hasil 
 

Dalam Diskusi Kelompok                         Diskusi 




