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ABSTRAK
Lestari, Ani. 2015. Penerapan Model Snowball Throwing berbantuan Media
Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS
Siswa Kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang. Skripsi Jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd.
Pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan,
sikap, dan keterampilan dasar siswa dalam kehidupan sosial. Pembelajaran yang
ideal pelaksanaannya harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
memotivasi peserta didik. Berdasarkan hasil refleksi ditemukan permasalahan
rendahnya kualitas pembelajaran IPS yaitu keterampilan guru kurang dalam
bertanya dan mengadakan variasi, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam
pembelajaran, hasil belajar IPS rendah dengan persentase ketuntasan 36%.
Penerapan model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,
komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas
IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang?. Tujuan penelitian adalah untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01
Kota Semarang.
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 3
siklus setiap siklus 1 pertemuan. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas
IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik tes dan non tes. Analisis data menggunakan teknik analisis
statistik kuantitatif dan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) keterampilan guru pada siklus I
memperoleh skor 21 kategori cukup, siklus II memperoleh skor 28 kategori baik
dan siklus III memperoleh skor 34 kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa siklus
I memperoleh rata-rata skor 27,01 kategori baik, siklus II memperoleh rata-rata
skor 30,27 kategori baik dan siklus III memperoleh rata-rata skor 34,29 kategori
sangat baik. (3) Hasil belajar siswa siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 62%,
pada siklus II menjadi 79%, dan meningkat pada siklus III menjadi 92%.
Simpulan penelitian ini adalah melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
IPS siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang. Saran bagi guru adalah
model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran diharapkan
dapat menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan pembelajaran IPS maupun
mata pelajaran lain.
Kata kunci: kualitas pembelajaran IPS, snowball throwing, video pembelajaran
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan hak setiap individu anak bangsa untuk dapat
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan tidak
hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan melainkan untuk menciptakan
pribadi yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif.

Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 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. (UU Sisdiknas No. 20
Tahun 2003: 6)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa
IPS adalah ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan
generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran
IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata
pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara
Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta

1

2

damai. Serta mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,
pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam
memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis (BSNP 2007: 575).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang
Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan
bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah
harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 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. (Permendiknas No. 41 Tahun 2007)
Tujuan pendidikan IPS di Sekolah Dasar adalah untuk: (1) membekali
anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di
masyarakat; (2) membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi,
menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi
dalam kehidupan di masyarakat; (3) membekali anak didik dengan kemampuan
berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagi bidang keilmuan
serta bidang keahlian; (4) membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental
yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang
menjadi bagian dari kehidupan; (5) membekali anak didik dengan kemampuan
mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan
kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (Sardjiyo, 2009: 1.28)
Menurut Taneo (2010: 1.40) ruang lingkup IPS sebagai pengetahuan, pada
pokoknya adalah kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks

3

sosial. Ditinjau dari aspek-aspeknya, ruang lingkup tersebut meliputi hubungan
sosial, ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi dan aspek politik, dan
ruang lingkup kelompoknya, meliputi keluarga, rukun tetangga, rukun kampung,
warga desa, organisasi masyarakat, sampai ke tingkat bangsa. Ditinjau dari
ruangnya, meliputi tingkat lokal, regional sampai ke tingkat global. Sedangkan
dari proses interaksi sosialnya, meliputi interaksi dalam bidang kebudayaan,
politik, dan ekonomi.
Berdasarkan kajian kebijakan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial yang
dilakukan Depdiknas pada tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat beberapa
permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS yaitu guru masih
berorientasi pada buku teks, alokasi waktu yang diberikan cukup singkat
sedangkan materi yang harus diberikan cukup banyak, pelajaran masih cenderung
pada hafalan, metode yang diterapkan guru cenderung pada aktivitas guru bukan
aktivitas siswa sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. (Depdiknas,
2007:5-6)
Temuan NCSS (National Council for the Social Studies) tahun 2009
menyatakan bahwa dari beberapa kabupaten yang di survei telah mengurangi
waktu untuk mempelajari IPS. Berdasarkan persentase tersebut meningkat
menjadi 51% di kabupaten-kabupaten tersebut dengan kegagalan sekolah, NCSS
juga menyatakan bahwa di banyak Negara nilai tes membaca dan matematika
menjadi satu-satunya pengukuran pembelajaran. Bahkan ketika IPS masuk ke
dalam standar tes yang tinggi, guru hanya menyesuaikan pembelajaran dengan
kisi-kisi tes, bukan menekankan pada pembelajaran bermakna. Sebagai hasil
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praktik pendidikan tersebut siswa hanya akan menerima nilai tes yang baik,
sehingga tingkat kesiapan siswa untuk aktif sebagai warga Negara masih kurang.
Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada saat Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) di kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang ditemukan
permasalahan pada kegiatan pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan
teknologi

produksi,

komunikasi,

dan

transportasi

serta

pengalaman

menggunakannya. Masalah tersebut antara lain berdasar dari keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa yang menunjukkan pembelajaran IPS
masih belum berkualitas . Pada saat pembelajaran IPS, guru sudah menggunakan
model pembelajaran yang inovatif tetapi belum mengembangkannya secara
maksimal sesuai dengan kebutuhan siswa. Keterampilan guru dalam bertanya
kurang, guru belum membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat meningkatkan kemampuan
berpikir siswa. Keterampilan guru dalam mengadakan variasi juga kurang, guru
belum

menggunakan

media

yang

kreatif

untuk

mendukung

kegiatan

pembelajaran. Oleh karena itu, interaksi timbal balik antara guru dengan siswa
kurang. Siswa merasakan kejenuhan sehingga menyebabkan beberapa diantaranya
membuat gaduh dan mengganggu konsentrasi siswa lain. Selain itu, siswa juga
kurang percaya diri untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat
baik secara lisan maupun tertulis. Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa
pembelajaran yang berlangsung belum berkualitas. Antusias belajar siswa kurang,
sehingga menyebabkan siswa tidak dapat memahami materi yang diajarkan guru
dengan maksimal.
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Keadaan tersebut juga didukung dengan data dokumen hasil belajar siswa,
berdasarkan data hasil evaluasi siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 tahun ajaran
2014/2015 dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa sebanyak 64% (25
dari 39 siswa) mendapatkan nilai dibawah KKM yang telah ditetapkan yaitu
70.

Dengan

kata lain hanya 36% siswa yang mengalami ketuntasan. Nilai

terendah yang diperoleh adalah 50 sedangkan nilai tertinggi adalah 88, dengan
nilai rerata kelas yaitu 69,8. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena IPS
sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang
berperan penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki
kecerdasan intelektual namun juga memiliki keterampilan bersosialisasi dengan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Permasalahan yang ditemukan di kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota
Semarang memerlukan upaya yang tepat untuk memperbaiki serta meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS. Berdasarkan diskusi bersama kolaborator, maka
didapatkan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran.
Model Snowball Throwing cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran
IPS karena dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan
pertanyaan kepada teman lain maupun guru. Dengan menerapkan model ini, juga
dapat merangsang siswa mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang
sedang dibicarakan, dapat melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
temannya dengan baik, serta dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya
kepada teman maupun guru. Menurut Huda (2014: 226) Model Snowball
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Throwing mampu melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang
lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya.
Pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing akan lebih
optimal jika didukung dengan penggunaan media pembelajaran yang

sesuai.

Peneliti menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran pada pembelajaran IPS. Penggunaan media video pembelajaran
akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan
optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan
peran dan tugas guru. Sebab penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru
bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para
siswa untuk belajar (Hamdani, 2011: 249).
Penelitian terdahulu yang mendukung penerapan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran diantaranya penelitian yang
dilakukan oleh Akhiriyah (2011) berjudul “Penerapan Model Pembelajaran
Snowball Throwing untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa
Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penelitian tersebut dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Rincian ketuntasan hasil belajar siklus I
memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 60%, siklus II 73,9%, dan siklus III
84,7%. Selain itu penelitian dari Kusumastuti (2013) yang berjudul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share berbantuan Video
Pembelajaran pada Siswa Kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang”
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juga menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa pada setiap siklusnya.
Penelitian lain yang mendukung penerapan model Snowball Throwing
adalah penelitian yang dilakukan oleh Almenoar pada tahun 2014 dalam
International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)
dengan judul “Snowballing Using Quranic Verses in English”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Teknik Snowballing cocok dilakukan di dalam kelas,
khususnya dalam sesi membaca kritis. Karena membaca kritis merupakan bagian
integral dari sesi pengajaran secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknik
Snowballing tujuan dan hasil belajar sesi membaca kritis Qur’an dapat tercapai.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji
melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Snowball Throwing
yang menekankan pada aktivitas siswa dalam kerjasama kelompok dan keberanian
mengajukan pertanyaan serta memanfaatkan media video pembelajaran agar dapat
menarik perhatian siswa serta menumbuhkan motivasi belajar siswa, dengan judul
“Penerapan Model Snowball Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran
untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang”.
1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah

penelitian sebagai berikut :
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1.2.1.1 Rumusan Masalah Umum
Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS KD
2.3Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01
Kota Semarang?
1.2.1.2 Rumusan Masalah Khusus
a.

Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran
IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan
transportasi serta pengalaman menggunakannya melalui Model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran di kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang?

b.

Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS
KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,

dan

transportasi serta pengalaman menggunakannya melalui Model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran di kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang?
c.

Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
IPS KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan
transportasi serta pengalaman menggunakannya melalui Model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran di kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang?
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1.2.2

Pemecahan Masalah
Menurut Suprijono (2012: 128) langkah-langkah penerapan model

pembelajaran Snowball Throwing adalah sebagai berikut:
a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan
b. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing
ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.
c. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing,
kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya.
d. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja,
untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang
sudah dijelaskan oleh ketua kelompok.
e. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan
dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit.
f. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan
kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergantian.
g. Evaluasi
h. Penutup
Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan model pembelajaran
Snowball Throwing berbantuan media pembelajaran yang berupa video
pembelajaran. Sehingga langkah-langkah pemecahan masalah yang tersusun
sebagai berikut :
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a.

Siswa mengamati tayangan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi
yang akan dipelajari

b.

Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang video yang ditayangkan.

c.

Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang ditayangkan
dalam video pembelajaran.

d.

Siswa membentuk kelompok kemudian masing-masing ketua kelompok maju
kedepan untuk mendapatkan penjelasan materi dari guru.

e.

Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan menjelaskan
materi yang disampaikan oleh guru kepada teman satu kelompoknya.

f.

Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas kerja.
Kemudian

masing-masing

siswa

dalam

kelompok

tersebut

diminta

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah
dijelaskan oleh ketua kelompok.
g.

Kertas kerja yang berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan
dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh guru.

h.

Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola yang berisi
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari
pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan menuliskan
jawaban di kertas kerja yang telah diberikan.

i.

Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban
dan menanggapi hasil diskusi.

j.

Siswa kembali mengamati video pembelajaran untuk mengkonfirmasi
jawaban hasil diskusi.
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k.

Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan hasil diskusi.

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk meningkatkan

kualitas

pembelajaran

perkembangan teknologi produksi, komunikasi,

IPS KD 2.3 Mengenal
dan transportasi serta

pengalaman menggunakannya pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota
Semarang

melalui model Snowball

Throwing

berbantuan

media

Video

Pembelajaran.
1.3.2 Tujuan Khusus
a.

Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal
perkembangan teknologi produksi, komunikasi,

dan transportasi serta

pengalaman menggunakannya di kelas IVA SDN Tawangmas 01 kota
Semarang

melalui

model Snowball Throwing berbantuan media Video

Pembelajaran.
b.

Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal
perkembangan teknologi produksi, komunikasi,
pengalaman menggunakannya di kelas
Semarang

melalui model Snowball

dan transportasi serta

IVA SDN Tawangmas 01 kota

Throwing berbantuan media Video

Pembelajaran.
c.

Meningkatkan hasil belajar

siswa dalam

pembelajaran

IPS KD 2.3

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya di kelas IVA SDN Tawangmas 01 kota
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Semarang melalui model Snowball Throwing berbantuan

media Video

Pembelajaran.
1.4

MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis, antara lain:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan berupa implementasi model Snowball Throwing
dengan didukung penggunaan media Video Pembelajaran dalam pembelajaran
IPS di SD.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi Siswa
a.

Meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran IPS di dalam kelas.

b.

Meningkatkan minat dan motivasi belajar pada diri setiap siswa.

c.

Meningkatkan keberanian pada diri siswa untuk mengajukan pertanyaan serta
menjawab pertanyaan yang muncul.

d.

Meningkatkan kerjasama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok.

1.4.2.2 Bagi Guru
a.

Sebagai sarana dalam mengevaluasi dan mengadakan perbaikan terhadap
pembelajaran IPS yang telah diberikan.
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b.

Membantu guru dalam memilih, mengembangkan dan mengaplikasikan
model pembelajaran inovatif, menarik dan menyenangkan yang sesuai
dengan kebutuhan pengajaran di dalam kelas.

c.

Guru dapat mengenal dan mengaplikasikan berbagai media yang tepat untuk
mendukung proses pembelajaran di dalam kelas.

1.4.2.3 Bagi Sekolah
a.

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SDN Tawangmas 01 tentang
penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing sebagai salah

satu

model pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien dalam pembelajaran
di kelas.
b.

Menambah pengetahuan bagi guru-guru untuk memilih dan menggunakan
media pembelajaran sebagai pendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran
di kelas.

c.

Memberikan manfaat bagi perbaikan pembelajaran di kelas sehingga
meningkatkan mutu sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

KAJIAN TEORI

2.1.1 Hakikat Belajar
2.1.1.1 Pengertian Belajar
Beberapa ahli mendefinisikan

istilah

belajar

dengan

beberapa

pengertian. Menurut Hamdani (2011: 96) belajar dapat diartikan sebagai suatu
aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
pengalaman.
Susanto (2013: 4) mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas yang
dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh
suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan
seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir,
merasa, maupun dalam bertindak.
Gagne (dalam Suprijono, 2012: 2) menyatakan belajar adalah perubahan
disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan
disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang
secara alamiah.
Sedangkan menurut Arsyad (2014: 1) belajar adalah suatu proses
yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya.
Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan
lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana
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saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya
perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh
terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya.
Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut dapat disimpulkan
bahwa belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara permanen yang
diakibatkan oleh pengalaman dari interaksi dengan lingkungan, tingkah laku
tersebut menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan
dan sikap.
2.1.1.2 Ciri-Ciri dan Prinsip Belajar
Setiap individu melakukan suatu usaha untuk memperoleh suatu
perubahan yang sesuai dengan pengertian belajar, namun seseorang dapat
dikatakan belajar jika sudah memenuhi beberapa ciri-ciri belajar. Beberapa ciri
belajar menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 22) yaitu:
1.

Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan
sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar.

2.

Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada
orang lain. Jadi, belajar bersifat individual.

3.

Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal
berarti

individu

harus

aktif

apabila

dihapadkan

pada

lingkungan

tertentu.Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai
potensi untuk belajar.
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4.

Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang
belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek
kognitif, afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan lainnya.
Proses dan hasil belajar sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip belajar.

Prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Hamdani (2011: 22) adalah
1) kesiapan belajar; 2) perhatian; 3) motivasi; 4) keaktifan siswa; 5) mengalami
sendiri; 6) pengulangan; 7) materi pelajaran yang menantang; 8) balikan dan
penguatan; 9) perbedaan individual.
Gagne (dalam Rifa’i dan Anni 2011: 95-96) berpendapat bahwa ada 3
prinsip belajar yang harus ada pada diri siswa, yaitu:
1.

Informasi faktual, dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu dikomunikasikan
kepada siswa, dipelajari oleh siswa sebelum memulai belajar baru, dan
dilacak dari memori.

2.

Kemahiran intelektual, siswa harus mempunyai berbagai cara untuk
mempelajari hal-hal baru.

3.

Model, siswa harus mampu mengaktifkan model untuk menghadirkan
stimulus yang kompleks, membuat kode stimulus, memecahkan masalah, dan
melacak kembali memori.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar mencakup:

1.

Siswa sebagai pembelajar harus melakukan sendiri.

2.

Siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya.

3.

Siswa harus mampu membangun model untuk menguasai materi dengan
sempurna, sehingga belajar menjadi lebih bermakna.
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4.

Motivasi dan penguatan sangat dibutuhkan oleh siswa agar dapat
belajar dengan baik dan optimal.
Prinsip belajar akan mengantarkan pembelajar mencapai potensi,

bakat, dan minatnya secara optimal. Seorang individu dikatakan belajar
apabila melakukan proses untuk mencapai perubahan dalam tingkah lakunya,
dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari yang semula tidak bisa menjadi
bisa.
2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 97), faktor-faktor yang memberikan
kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan
kondisi eksternal peserta didik.
1.

Kondisi Internal
Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh,

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial
seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu
kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik
akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar.
2.

Kondisi eksternal
Beberapa faktor eksternal adalah variasi dan tingkat kesulitan materi

belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana
lingkungan dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses,
dan hasil belajar.
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Sedangkan

menurut

Slameto

(2010: 54)

faktor-faktor

yang

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua
golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
1.

Faktor intern
Faktor intern dibagi menjadi tiga yaitu faktor jasmaniah, faktor

psikologis dan faktor kelelahan.
1) Faktor jasmaniah
Faktor jasmaniah dibedakan menjadi dua yaitu faktor kesehatan dan cacat
tubuh. Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses
belajar. Jika kesehatan seseorang terganggu, maka proses belajar seseorang akan
terganggu. Sedangkan keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa
yang cacat, belajarnya juga terganggu.
2) Faktor psikologis
Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor
psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah : intelegensi,
perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan.
3) Faktor kelelahan
Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu
kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Agar siswa dapat belajar dengan
baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya.
2.

Faktor ekstern
Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar terbagi menjadi tiga

yaitu cara faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.
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1) Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara
orangtua mendidik, relasi antar anggota keluarga, susasana rumah tangga dan
keadaan ekonomi keluarga.
2) Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung,
metode belajar dan tugas rumah.
3) Faktor masyarakat
Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap
keberlangsungan proses belajar. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam
masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat yang
semuanya mempengaruhi belajar.
Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
keberhasilan dalam proses belajar peserta didik sangatlah ditentukan oleh dua
faktor yang berasal dari dalam diri (faktor intern) dan dari luar diri (faktor
ekstern) peserta didik. Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan dari
keduanya sehingga kesiapan, proses serta hasil belajar dari peserta didik dapat
terlaksana dan tercapai dengan baik.
2.1.2 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran

secara umum

adalah kegiatan yang dilakukan guru

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran
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adalah upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan,
potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi
interaksi optimal antara guru dan siswa serta antarsiswa. (Hamdani, 2011: 71)
Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi,
memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta
didik. Oleh karena pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik untuk
menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar maka kegiatan
pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil
belajar. (Winataputra, 2008: 1.18)
Pembelajaran

berorientasi

bagaiman

peserta

didik

berperilaku,

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang
bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam
sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar
dalam bentuk ingatan jangka panjang. (Gagne dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 193).
Hal ini sejalan dengan pendapat Rusman (2012: 1) bahwa pembelajaran
merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang saling
berhubungan satu dengan lainnya. Komponen tersebut meliputi: 1) tujuan; 2)
materi; 3) metode; dan 4) evaluasi. Keempat komponen tersebut harus
diperhatikan

oleh

guru

dalam

memilih

dan

menentukan

model-model

pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik dan
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sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yang ditujukan untuk melakukan
perubahan sikap dan pola pikir siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
2.1.3 Kualitas Pembelajaran
Daryanto (2013: 57) menyatakan bahwa efektivitas belajar adalah
tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni.
Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan
serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Hamdani (2011: 194)
menyatakan bahwa aspek-aspek efektifitas belajar yaitu: 1) peningkatan
pengetahuan; 2) peningkatan keterampilan; 3) perubahan sikap; 4) perilaku; 5)
kemampuan adaptasi; 6) peningkatan integrasi; 7) peningkatan partisipasi; 8)
peningkatan interaksi kultural.
Kualitas pembelajaran yang baik ditandai dengan tercapainya indikator
dan tujuan pembelajaran. Menurut Depdiknas (2004: 8-10) indikator- indikator
kualitas pembelajaran adalah:
1.

Perilaku Guru
Perilaku guru dapat dilihat dari kinerja guru antara lain membangun

persepsi dan sikap positif terhadap belajar, menguasai disiplin ilmu berkaitan
dengan kelulusan dan kedalaman jangkauan substansi dan metodologi dasar ilmu,
serta mampu memilih, menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai
kebutuhan siswa agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi
pada kebutuhan siswa, menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik yang
berorientasi pada siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan,
serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis
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untuk membentuk kompetensi yang dikehandaki, serta mengembangkan
kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui,
mengukur, dan mengembangkan mutakhirkan kemampuan secara mandiri.
2.

Perilaku dan dampak belajar siswa
Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensi siswa

antara lain memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, mau dan mampu
mendapatkan

dan

mengintegrasikan

pengetahuan

dan

ketrampilan

serta

membangun sikapnya, mau dan mampu memperluas serta memperdalam
pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan sikapnya, mau dan mampu
menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya secara bermakna, mau dan
mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja produktif, mampu
menguasai materi pelajaran.
3.

Iklim pembelajaran
Iklim pembelajaran berkualitas terlihat dari suasana kelas yang kondusif

bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik,
menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas
kependidikan, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan prakarsa, dan
kreatifitas pendidik.
4.

Materi pembelajaran
Materi pembelajaran berkualitas terlihat dari kesesuaian dengan tujuan

pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, keseimbangan antara
keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, materi pebelajaran
sistematis dan kontekstual, dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam
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belajar semaksimal mungkin, dapat menarik manfaat yang optimal dari
perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, pengetahuan, seni, serta materi
pemebalajaran memenuhi kriteria filosofi, profesional, psikopedagogis, dan
praktis.
5.

Media pembelajaran
Media berkualitas adalah media yang dapat menciptakan pengalaman

belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan
guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan ahli bidang yang relevan.
6.

Sistem pembelajaran
Sistem pembelajaran yang berkualitas terlihat dari adanya penekanan dan

kekhususan lulusannya, reponsif terhadap berbagai tantangan secara internal
maupun eksternal, memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk recana
strategis dan rencana operasional, serta ada semangat perubahan yang
dicanangkan dalam pembelajaran yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan
inovatif dari semua civitas akademika melalui berbagai aktivitas pengembangan.
Berdasarkan uraian para ahli tentang kualitas pembelajaran, dapat
disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan
pembelajaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, di mana pencapaian tujuan
pembelajaran

berupa peningkatan

pengetahuan

dan keterampilan serta

pengembangan sikap yang dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar.
Peneliti membatasi indikator kualitas pembelajaran yang dikaji dalam
penelitian

ini,

indikator

tersebut

mencakup

keterampilan

guru

dalam
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pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan hasil belajar siswa.
Masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut.
2.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru
Guru sebagai pendidik mempunyai beberapa peranan, yaitu sebagai
korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, pembimbing,
demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator (Djamarah,
2010: 43-48).
Aqib (2013: 84) menjelaskan bahwa guru yang profesional adalah guru
yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar
dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses
belajar mengajar secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk menciptakan
suatu kegiatan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, diperlukan
keterampilan-keterampilan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara
efektif dan efesien.
Berikut ini diuraikan sembilan keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru,
yaitu:
2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills)
Kegiatan membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk
menciptakan pra-kondisi agar mental dan perhatian siswa terpusat pada materi
yang akan diajarkan sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk terus
mengikuti pembelajaran dengan semangat dan konsentrasi yang tinggi (Rusman,
2012: 81).
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Komponen membuka pelajaran meliputi:
1. Menarik perhatian siswa.
2. Menimbulkan motivasi.
3. Memberi acuan melalui berbagai usaha.
4. Memberikan apersepsi.
Dalam melakukan pengukuran maka peneliti menggunakan deskriptor
keterampilan membuka pelajaran sebagai berikut: Melakukan pra pembelajaran,
memberikan apersepsi, menumbuhkan motivasi siswa, dan menyampaikan tujuan
pembelajaran tentang perkembangan teknologi.
2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya (Questioning Skills)
Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru/instruktur. Hal ini
karena hampir pada setiap kegiatan pembelajaran guru mengajukan pertanyaan.
Dalam hal ini kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas jawaban siswa.
Keterampilan bertanya dapat dibagi 2, yakni (1) keterampilan bertanya dasar
dengan komponen-komponen: pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat,
pemberian acuan, pemusatan perhatian, penyebaran pertanyaan, pemindahan
giliran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan; (2) keterampilan
bertanya lanjut dengan komponen-komponen: mengubah tuntutan tingkat kognitif
dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan
pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. (Aqib, 2013: 84)
Dalam

melakukan

pengukuran

keterampilan

bertanya

peneliti

menggunakan deskriptor sebagai berikut: mengungkapkan pertanyaan secara

26

singkat dan jelas, penyebaran pertanyaan kepada seluruh siswa, memberi waktu
berpikir kepada siswa sebelum menjawab, dan memberi konfirmasi jawaban.
2.1.3.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills)
Djamarah (2010: 118) menjelaskan bahwa pengubahan tingkah laku siswa
(behavior modification) dapat dilakukan dengan pemberian penguatan. Tujuan
penggunaan keterampilan memberi penguatan di dalam kelas adalah untuk; (1)
meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar; (2) memberi motivasi
kepada siswa; (3) untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang
mengganggu; (4) mengembangkan kepercayaan diri siswa; dan (5) mengarahkan
terhadap pengembangan berpikir yang divergen dan pengambilan inisiatif yang
bebas.
Aqib (2013: 86) menjelaskan bahwa penguatan dapat diberikan dalam
bentuk:
1) Verbal, yaitu berupa kata-kata/kalimat pujian.
2) Nonverbal, yaitu berupa: gerak mendekati, mimik dan gerakan badan,
sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, atau token (symbol atau benda kecil
lain).
Dalam melakukan pengukuran keterampilan memberi penguatan peneliti
menggunakan deskriptor sebagai berikut: memberi penguatan verbal, memberi
penguatan gestural, memberi penguatan berupa simbol, dan memberikan
penguatan dengan segera.
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2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills)
Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk
mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton,
dengan

mengadakan

pembelajaran

lebih

variasi

dalam

bermakna

dan

kegiatan
optimal,

pembelajaran
sehingga

siswa

diharapkan
senantiasa

menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan
pembelajaran. (Rusman, 2012: 85).
Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dikelompokkan dalam tiga
kelompok yaitu: variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan alat
dan media pembelajaran dan variasi dalam pola interaksi dalam kelas.
Tiga prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi yang perlu
diperhatikan guru, yaitu:
1. Variasi hendaknya digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
diharapkan.
2. Variasi digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan
merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
3. Variasi dicantumkan dalam RPP dan direncanakan dengan baik.
Dalam melakukan pengukuran keterampilan mengadakan variasi peneliti
menggunakan deskriptor sebagai berikut: video yang ditampilkan sesuai dengan
tujuan pembelajaran, gambar dan audio mudah dipahami, Video yang ditampilkan
dapat didengar dan dilihat dengan jelas, dan video yang ditampilkan menarik
perhatian siswa.
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2.1.3.1.5 Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills)
Pengertian menjelaskan adalah pemberian informasi secara lisan yang
diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat,
antara yang sudah dialami dan yang belum dialami, antara generalisasi dengan
konsep, antara konsep dengan data, dan sebaliknya. Keberhasilan guru
menjelaskan ditentukan oleh tingkat pemahaman yang ditentukan anak didik.
Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan
kejelasan, penggunaan contoh, penekanan, dan umpan balik. (Djamarah, 2010:
131-138)
Dalam

melakukan

pengukuran

keterampilan

menjelaskan

peneliti

menggunakan deskriptor sebagai berikut: menggunakan bahasa yang jelas dan
mudah dipahami siswa, memberikan contoh dan ilustrasi, memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting, dan memberikan balikan dengan memberi kesempatan
bertanya kepada siswa.
2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan
oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur
yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal
dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan
pemecahan masalah. (Rusman, 2012: 89)

29

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing
diskusi kelompok yaitu:
1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 29opic diskusi dengan cara
merumuskan tujuan dan 29opic yang akan dibahas pada awal diskusi.
2. Memperjelas masalah untuk menghindari kesalahpahaman.
3. Menganalisis pandangan siswa.
4. Meningkatkan urunan siswa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang menentang.
5. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi.
6. Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi.
7. Hal-hal yang perlu dihindarkan adalah dominasi/monopoli dalam diskusi.
Dalam melakukan pengukuran Keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil peneliti menggunakan deskriptor sebagai berikut: Memusatkan
perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, meminta komentar siswa dan
memberikan informasi tambahan, memberikan kesempatan siswa untuk
berpartisipasi, dan memberi waktu berpikir agar siswa siap menyajikan hasil
diskusi.
2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas
Keterampilan mengelola kelas ialah keterampilan dalam menciptakan dan
mempertahankan kondisi yang optimal. Hal ini guna terjadinya proses
pembelajaran yang selalu serasi dan efektif. (Aqib, 2013: 94)
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Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut:
1.

Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan
kondisi belajar yang optimal.

2.

Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang
optimal.
Dalam melakukan pengukuran keterampilan mengelola kelas peneliti

menggunakan deskriptor sebagai berikut: memberikan petunjuk pembentukan
kelompok dengan jelas, membantu siswa mengatur tempat duduk, mengatur kelas
agar tetap kondusif, dan membentuk kelompok secara heterogen
2.1.3.1.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Rusman (2012: 91) Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang
paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Peran guru dalam
pembelajaran perseorangan ini adalah sebagai organisator, narasumber, motivator,
fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai peserta kegiatan.
Komponen yang perlu dikuasai guru berkaitan dengan pembelajaran
perseorangan adalah sebagai berikut:
1. Keterampilan mengadakan pendekatan pribadi.
2. Keterampilan mengorganisasi.
3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar.
4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
5. Ketrampilan pembelajaran perseorangan
Dalam melakukan pengukuran keterampilan pembelajaran perseorangan
peneliti menggunakan deskriptor sebagai berikut: membimbing siswa untuk
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menuliskan pertanyaan dikertas kerja yang telah disediakan, membimbing siswa
agar pertanyaan yang ditulis sesuai dengan materi yang telah disampaikan,
membimbing siswa untuk membentuk kertas kerja yang berisi pertanyaan
menyerupai bola, dan memberikan arahan kepada siswa untuk melemparkan bola
pertanyaan yang telah dibuat.
2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills)
Djamarah (2010: 140-144) menjelaskan ketika menutup pelajaran
(closure), kegiatan yang dilakukan guru adalah mengakhiri pelajaran atau
mengakhiri kegiatan interaksi edukatif. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan
untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari anak
didik, mengetahui tingkat pencapaian anak didik dan tingkat keberhasilan guru
dalam proses interaksi edukatif. Komponen menutup pelajaran adalah review dan
evaluasi.
Dalam melakukan pengukuran keterampilan menutup pelajaran peneliti
menggunakan deskriptor sebagai berikut: menyimpulkan materi pembelajaran,
memberikan evaluasi, memberikan umpan balik, dan memberikan tindak lanjut.
Berdasarkan sembilan keterampilan yang harus dikuasai guru diatas dapat
disimpulkan bahwa guru mempunyai peranan untuk mencapai kualitas
pembelajaran yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menetapkan
indikator keberhasilan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS KD 2.3
Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta
pengalaman menggunakannya melalui model Snowball Throwing berbantuan
media video pembelajaran, antara lain :
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1. Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)
2. Melakukan

variasi

dalam

pembelajaran

melalui

penayangan

video

pembelajaran tentang perkembangan teknologi (keterampilan mengadakan
variasi)
3. Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran
(keterampilan bertanya)
4. Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi melalui model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran kepada siswa
(keterampilan menjelaskan)
5. Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok (keterampilan mengelola
kelas)
6. Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan (keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan)
7. Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan teknologi melalui
model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

video

pembelajaran

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil)
8. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)
9. Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran. (keterampilan menutup
pelajaran)
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2.1.3.2 Aktivitas Siswa
Aktivitas belajar terdiri dari aktivitas yang bersifat fisik maupun mental.
Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut harus saling terkait. Aktivitas
siswa merupakan komponen utama dalam kegiatan pembelajaran yang harus
dioptimalkan untuk mendukung situasi belajar yang aktif.dan kondusif. Tanpa
adanya aktivitas dalam pembelajaran maka.proses belajar tidak akan mungkin
terjadi. Travers dalam Suprijono (2012: 7) menggolongkan aktivitas belajar
menjadi belajar gerakan, belajar pengetahuan, dan belajar pemecahan masalah.
Ada pula yang menggolongkan menjadi

aktivitas belajar informasi, aktivitas

belajar konsep, aktivitas belajar prinsip, aktivitas belajar keterampilan dan
aktivitas belajar sikap.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan aktivitas siswa adalah
segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mengolah pengalaman dengan
praktik mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan
dan memecahkan masalah
Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) membuat suatu daftar yang
berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai
berikut :
1.

Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,
memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

2.

Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
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3.

Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, percakapan,
diskusi, musik pidato.

4.

Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket,
menyalin.

5.

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

6.

Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain : melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
beternak.

7.

Mental activities, sebagai contoh: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8.

Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan uraian teori menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101)

mengenai 8 aktivitas siswa, peneliti akan mengembangkan indikator aktivitas
siswa sebagai instrumen penelitian dikaitkan dengan penggunaan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran dalam pembelajaran IPS
yang akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran. Terdiri atas emosional
activities yaitu siswa tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing,
menyiapkan sarana dan prasarana untuk belajar, mengikuti pelajaran dengan
baik dan disiplin, serta siswa menaruh minat saat guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
2. Memperhatikan tayangan video pembelajaran. Terdiri atas visual activities
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yaitu memperhatikan dengan seksama penjelasan yang ada pada video,
emotional activities yaitu sikap tenang saat video ditayangkan, writing
activities

yaitu

siswa

mencatat

bagian

penting

dari

video

yang

ditayangkan,dan oral activities yaitu memberi tanggapan terhadap media
video yang ditayangkan.
3. Memperhatikan penjelasan guru. Terdiri atas listening

activities yaitu

memperhatikan penjelasan guru, mental activities yaitu merespon penjelasan
guru, writing activities yaitu mencatat materi yang dijelaskan oleh guru, dan
oral activities yaitu siswa berani mengajukan pertanyaan tentang penjelasan
guru yang belum dimengerti.
4. Membentuk kelompok. Terdiri atas emotional activities yaitu siswa mengikuti
petunjuk guru dalam membentuk kelompok, siswa duduk dengan tertib di
kelompoknya masing-masing, siswa menunjuk ketua kelompok, dan siswa
mendengarkan pengarahan dari guru tentang kegiatan kelompok.
5. Ketua kelompok menjelaskan materi dan anggota kelompok menyimak
materi. Terdiri atas emotional activities yaitu siswa duduk dengan tertib di
dalam kelompok, listening activities yaitu siswa mendengarkan penjelasan
materi dengan baik, oral activities yaitu siswa menanyakan materi yang
kurang jelas kepada ketua kelompok, dan writing, activities yaitu siswa
membuat catatan kecil dari penjelasan ketua kelompok.
6. Membuat bola pertanyaan. Terdiri atas writing activities yaitu enuliskan
pertanyaan di kertas kerja yang telah disediakan, dan menulis pertanyaan
sesuai dengan materi. motor activities yaitu membentuk kertas kerja yang
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berisi pertanyaan menyerupai bola, dan melemparkan bola pertanyaan
kekelompok lain sesuai arahan guru.
7. Melakukan

diskusi

kelompok. Terdiri dari mental activities yaitu

mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang didapat dengan teman
kelompok, dan berdiskusi tanpa mengganggu kelompok lain, oral activities
yaitu aktif memberikan urun pendapat, dan writing activities yaitu menuliskan
jawaban dari hasil diskusi pada kertas yang telah disediakan.
8. Mempresentasikan hasil diskusi. Terdiri dari oral activities yaitu membacakan
jawaban hasil diskusi di depan kelas, menggunakan bahasa yang baik dan
benar saat presentasi, dan kejelasan dalam menyampaikan jawaban hasil
diskusi. mental activities yaitu jawaban yang dipresentasikan sesuai dengan
pertanyaan yang didapatkan.
9. Menanggapi hasil diskusi. Terdiri dari listening activities yaitu memperhatikan
presentasi teman, oral activities yaitu memberikan pendapat mengenai hasil
diskusi teman, dan menggunakan bahasa yang sopan dalam mengutarakan
pendapat, mental activities yaitu pendapat yang disampaikan sesuai dengan
materi diskusi.
10. Mengerjakan soal evaluasi. Terdiri dari writing activities yaitu siswa
mengerjakan evaluasi secara mandiri, dan siswa mengerjakan evaluasi di
tempat duduk sendiri. mental activities yaitu siswa mengerjakan evaluasi
tanpa membuka buku, dan siswa mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan.
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2.1.3.3 Hasil Belajar Siswa
Menurut Suprijono (2012: 5) Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Rifa’i
dan Anni (2011: 85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan
perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Oleh
karena itu, hasil belajar dapat dilihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan
yang dimiliki oleh pembelajar setelah mengalami proses belajar.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah perilaku yang diperoleh siswa baik kognitif, afektif, maupun
psikomotorik setelah melakukan kegiatan belajar. Dalam penelitian ini hasil
belajar dinilai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dijabarkan
sebagai berikut:
Gagne (dalam Suprijono 2012: 5) membagi hasil belajar menjadi
lima kategori, yakni: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif,
keterampilan motorik, dan sikap. Merujuk pemikiran Gagne hasil belajar
berupa hal-hal sebagai berikut :
1.

Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis

2.

Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan kosep dan
lambang.

3.

Strategi

kognitif,

yaitu

kecakapan

menyalurkan

dan mengarahkan

aktivitas kognitifnya.
4.

Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
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jasmani dan urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak
jasmani.
5.

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut
Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 86) menyampaikan tiga taksonomi

yang disebut ranah belajar, yaitu:

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah

psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,
kemampuan dan kemahiran intelektual.
1. Ranak Kognitif
Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman
(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis),
dan penilaian (evaluation). (Rifa’i dan Anni, 2011: 86)
Berdasarkan taksonomi Bloom (1956), ranak kognitif

yang terbaru

direvisi oleh Anderson dan Krathwohl tahun 2001 menjadi (a). mengingat (C1):
memasangkan, membaca, membilang, menamai, menandai; (b). memahami (C2):
mencontohkan, mengklasifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan
menjelaskan; (c) menerapkan (C3): melaksanakan, melakukan, melatih,
memproses, menentukan; (d). menganalisis (C4): menguraikan, membandingkan,
mengorganisir, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan,
dan membandingkan; (e). mengevaluasi (C5): menyusun hipotesis, mengkritik,
memprediksi, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan;
(f). berkreasi (C6): merancang, membangun, merencanakan, memproduksi,
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menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan
mengubah.

Gambar 2.1 Penggeseran Taksonomi Bloom
Sumber: Wilson, 2001
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ranah kognitif
berorientasi pada kemampuan berpikir secara sederhana hingga pada kemampuan
penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda
dengan menggunakan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini indikator ranah
kognitif pencapaian hasil belajar adalah:
1.

Menyebutkan jenis-jenis teknologi (C1)

2.

Mengidentifikasi perkembangan teknologi produksi (C2)

3.

Membandingkan teknologi produksi tradisional dan modern (C2)

4.

Menentukan manfaat perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan
manusia (C3)

5.

Mengidentifikasi perkembangan teknologi komunikasi (C2)

6.

Membandingkan teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa kini (C2)

7.

Menentukan manfaat perkembangan teknologi komunikasi bagi kehidupan
manusia (C3)
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8.

Mengidentifikasi perkembangan teknologi transportasi (C2)

9.

Membandingkan teknologi transportasi tradisional dan modern (C2)

10. Menentukan manfaat perkembangan teknologi transportasi bagi kehidupan
manusia (C3)
2. Ranah Afektif
Menurut Rifa‟i (2010: 87) ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap,
minat, dan nilai. Kategori ranah afektif meliputi:
1) Penerimaan: keinginan untuk menerima rangsangan untuk memperoleh,
menangani, dan mengarahkan perhatian.
2) Penanggapan: partisipasi aktif peserta didik dalam mereaksi rangsangan
dengan berbagai cara. Hasil belajar ialah kemahiran, keinginan, atau
kepuasan untuk merespon.
3) Penilaian: harga atau nilai yang melekat pada objek, fenomena atau perilaku
tertentu pada diri peserta didik. Hasil belajar dikaitkan dengan perilaku
konsisten dan kestabilan dalam membuat nilai.
4) Pengorganisasian: perangkaian nilai-nilai berbeda, memecahkan kembali
konflik-konflik antar nilai, dan menciptakan sistem nilai konsisten
secara internal. Hasil belajar berkaitan dengan konseptualisasi atau
pengorganisasian sistem nilai.
5) Pembentukan pola hidup: individu peserta didik memiliki sistem nilai
yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama sehingga
menjadi karakteristik gaya hidup. Hasil belajar tampak pada kekhasan
perilaku peserta didik.

41

Hasil belajar ranah afektif dalam penelitian ini menggunakan penilaian
karakter. Menurut Mulyasa (2013: 146) penilaian karakter dimaksudkan untuk
mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran
yang telah diikutinya. Berikut merupakan contoh penilaian karakter siswa:
Tabel 2.1
Penilaian Karekter Siswa
JENIS KARAKTER
Bertanggungjawab

Percaya Diri

Saling Menghargai

Bersikap Santun

Kompetitif

Jujur

Sumber: Mulyasa, 2013: 147

INDIKATOR PERILAKU
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.

Melaksanakan kewajiban
Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan
Menaati tata tertib sekolah
Memelihara fasilitas sekolah
Menjaga kebersihan lingkungan
Pantang menyerah
Berani menyatakan pendapat
Berani bertanya
Mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan
Berpenampilan tenang
Menerima perbedaan pendapat
Memaklumi kekurangan orang lain
Mengakui kelebihan orang lain
Dapat bekerjasama
Membantu orang lain
Menerima nasihat guru
Menghindari permusuhan dengan teman
Menjaga perasaan orang lain
Menjaga ketertiban
Berbicara dengan tenang
Berani bersaing
Menunjukkan semangat berprestasi
Berusaha ingin lebih maju
Memiliki keinginan untuk tahu
Tampil beda dan unggul
Mengemukakan apa adanya
Berbicara secara terbuka
Menunjukkan fakta yang sebenarnya
Menghargai data
Mengakui kesalahannya
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ranah afektif
meliputi

penerimaan,

penanggapan,

penilaian,

pengorganisasian,

dan

pembentukan pola hidup. Indikator hasil belajar ranah afektif penerapan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran pada pembelajaran IPS
materi perkembangan teknologi adalah: membiasakan diri untuk bersikap jujur,
bertanggung jawab, dan percaya diri (A5).
Hasil belajar siswa ranah afektif berupa penilaian karakter siswa dalam
kegiatan pembelajaran di kelas.

Penilaian karakter yang akan dinilai dalam

penelitian ini antara lain:
1.

Jujur dengan deskriptor mengemukakan apa adanya, berbicara secara
terbuka, menunjukkan fakta yang sebenarnya, dan mengakui kesalahan.

2.

Bertanggungjawab dengan deskriptor melaksanakan kewajiban, menaati tata
tertib, memelihara fasilitas, dan menjaga kebersihan lingkungan.

3.

Percaya diri dengan deskriptor pantang menyerah, berani menyatakan
pendapat, berani bertanya, berpenampilan tenang.

b.

Ranah psikomotorik
Menurut Rifa‟i (2010: 89) Ranah

psikomotorik

berkaitan

dengan

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik, syaraf, manipulasi objek, dan
koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku ranah ini:
1.

Persepsi: penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk
yang

memandu

rangsangan
penerjemahan.

kegiatan

penginderaan,

motorik.
memberi

Kategori
petunjuk

ini

berentangan
pemilihan,

dari

sampai
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2.

Kesiapan:

pengambilan

tipe

kegiatan

tertentu

mencakup

kesiapan

jasmani, dan mental.
3.

Gerakan terbimbing: tahap-tahap awal belajar keterampilan kompleks
meliputi peniruan dan mencoba-coba.

4.

Gerakan terbiasa: tindakan kinerja dimana gerakan yang dipelajari
menjadi biasa. Hasil belajar berkaitan dengan keterampilan kinerja seperti
tipe, namun pola-pola gerakannya kurang kompleks.

5.

Gerakan kompleks: kemahiran kinerja dari tindakan motorik mencakup polapola

gerakan

keakuratan,

kompleks

dan

ditunjukkan

memerlukan

energi

melalui

kecepatan,

minimum.

Hasil

kehalusan,
belajar

ini

mencakup kegiatan motorik yang terkoordinasi.
6.

Penyesuaian: keterampilan yang dikembangkan sangat baik sehingga
individu partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai situasi baru.

7.

Kreativitas: penciptaan pola-pola gerakan baru disesuaikan dengan
situasi tertentu.

Hasil

belajar

menekankan

aktivitas

didasarkan

keterampilan yang dikembangkan.
Hasil belajar ranah psikomotorik dalam penelitian ini berupa penilaian
produk pembuatan peta konsep. Menurut Majid (2014: 280) data penilaian produk
diperoleh dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan (produk), dan
tahap penilaian (appraisal). Indikator hasil belajar ranah psikomotorik penerapan
model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran pada
pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi adalah: menciptakan produk
dalam diskusi kelompok (P5).
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Hasil belajar siswa apek psikomotorik ini berupa kreativitas. Siswa
diharuskan mampu membuat produk yaitu peta pikiran, mengikuti pembelajaran
secara individu dan kelompok. Adapun aspek penilaian produk tersebut meliputi
persiapan, pembuatan produk, dan penilaian produk berupa hasil dan kerapian
peta pikiran.
Tabel 2.2 Penilaian Pembuatan Produk
No
1.

2.

3.

Tahap

Deskripsi

Skor

Persiapan
1. Membawa alat dan
Skor tiap item antara 1-10
(persepsi dan
bahan
yang
Catatan:
Semakin
baik
kesiapan)
dibutuhkan.
kemampuan yang ditampilkan
2. Menyiapkan alat dan
peserta didik. semakin tinggi skor
bahan di atas meja
yang diperoleh
kelompok.
3. Memperhatikan
petujuk guru sebelum
membuat produk.
Pembuatan
1. Membuat peta pikiran
Skor tiap item antara 1-10
produk
dengan
anggota
Catatan:
Semakin
baik
kelompok
kemampuan yang ditampilkan
2. Membuat tabel laporan
peserta didik. semakin tinggi skor
3. Membuat
kalimat
yang diperoleh
penjelasan.
Penilaian
1. Produk
yang
Skor tiap item antara 1-10
Produk
dihasilkan
sesuai
Catatan:
Semakin
baik
dengan materi yang
kemampuan yang ditampilkan
dipelajari.
peserta didik. semakin tinggi skor
2. Produk menjelaskan isi
yang diperoleh
materi dengan bahasa
yang tepat.
3. Produk bersih dari
coretan
4. Produk dibuat dengan
tulisan yang rapi.
Sumber : Majid (2014: 280-281)
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Hasil belajar merupakan wujud perubahan perilaku yang diperoleh setelah
mengalami aktivitas belajar yang dapat diaamati dan dapat diukur, berupa
penguasaan konsep yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran yang meliputi
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sesuai dengan rumusan masalah dan
tujuan

penelitian

maka

penerapan

pembelajaran

diperiotaskan

pada

pembelajaran IPS.
2.1.4 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial
2.1.4.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial
Menurut Hidayati (2008:1.19) hakikat IPS adalah telaah tentang manusia
dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan
sesamanya. Dalam kehidupannya manusia harus mengahadapi tantangantantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. IPS
memandang manusia dari berbagai sudut Pandang.
Menurut Susanto (2013: 137) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu
pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar
manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan
pemahaman kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah.
Hakikat IPS bertujuan untuk mengembangkan konsep pemikiran berdasarkan
realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan pendidikan
IPS dapat menciptakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap
bangsa dan negara.

46

Berdasarkan pendapat ahli diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa
IPS adalah suatu bahan kajian yang mempelajari tentang telaah manusia dan
dunianya.
2.1.4.2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial
Menurut Gunawan (2013: 51) mata pelajaran IPS bertujuan agar anak didik
memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki
kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,
memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social; (3) memiliki
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat
yang majemuk, di tingkat local, nasional, dan global.
Taneo (2010: 1-26) menjelaskan tujuan IPS yaitu: 1) memberikan
pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk mengingat kembali atau
mengenal kembali atau mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami dalam
bentuk yang sama atau dialami dalam bentuk yang sama atau dialami sebelumnya;
2) kemampuan dan keterampilan, yaitu kemampuan untuk menemukan informasi
yang tepat dan tehnik dalam pengalaman seorang siswa untuk menolongnya
memecahkan masalah-masalah baru atau menghadapi pengalaman baru; 3) tujuan
yang bersifat afektif, berupa pengembangan sikap-sikap, pengertian-pengertian,
dan nilai-nilai yang akan meningkatkan pola hidup demokratis dan menolong
siswa mengembangkan filsafat hidupnya.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa IPS bertujuan untuk
membentuk warga negara yang berkemampuan sosial yakni dapat berinteraksi
dengan lingkungannya, serta dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.
2.1.4.3. Pembelajaran IPS di SD
2.1.4.3.1. Ruang Lingkup IPS di SD
Ruang lingkup pengajaran pengetahuan sosial di SD berdasarkan
Permendiknas (2006: 575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1.

Manusia, tempat, dan lingkungan
Winataputra (2008: 3.3) mengatakan sejak masa prasejarah nenek moyang

sudah mempunyai kemampuan merefleksikan bagaimana dunia mempengaruhi
kehidupan sehari-hari. Manusia secara aktif merupakan factor dominan yang
mampu memanipulasi dan memodifikasi lingkungan sekitarnya, tetapi tidak lepas
dari pengaruh lingkungan alam.
2.

Waktu, keberlanjutan, dan perubahan
Konsep waktu mempunyai tiga dimensi, yaitu lampau, kini dan masa

depan. Peristiwa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini
dan yang akan datang sehingga waktu dalam perjalanan sejarah selalu
berkesinambungan terjadi perubahan. Jadi, waktu dalam sejarah terjadi empat hal,
yaitu: 1) perkembangan, 2) kesinambungan, 3) pengulangan, dan 4) perubahan
(Winataputra, 2008: 5.7)
3.

Sistem sosial dan budaya
Menurut Winataputra (2008: 5.33) kebudayaan itu hanya dimiliki oleh

masyarakat manusia yang tidak diturunkan secara biologis tetapi diperoleh
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melalui proses belajar. Kebudayaan didapat, didukung, dan diteruskan oleh
manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga merupakan pernyataan
atau perwujudan dari kehendak, perasaan, dan pikiran manusia.
4.

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
Menurut Winataputra (2008: 6.3-6.42) munculnya kegiatan atau proses

produksi sebagai salah satu bagian dari peristiwa ekonomi merupakan jawaban
dari sebagian pihak pelaku ekonomi yang berupaya memenuhi tuntutan manusia,
dengan cara penciptaan berbagai alat pemuas dari setiap tuntutan kebutuhan.
Kegiatan distribusi secara ekonomis, merupakan suatu kegiatan ekonomi yang
berupaya menambah manfaat atau nilai guna suatu barang melalui proses
pemindahan tempat dan pengaturan waktu. Sedangkan konsumsi adalah tindakan
menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa.
Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan pembelajaran IPS
meliputi aspek meliputi: 1) manusia, tempat, dan lingkungan; 2) waktu,
keberlanjutan, dan perubahan; 3) sistem sosial dan budaya; 4) perilaku ekonomi
dan kesejahteraan.
2.1.4.3.2. Materi IPS di SD
Menurut Tjokrodikaryo (dalam Hidayati, 2008: 1-26) materi IPS digali
dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Ada 5 macam
sumber materi IPS antara lain:
1.

Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari
keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan
dunia dengan berbagai permasalahannya.
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2.

Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan,
produksi, komunikasi, transportasi.

3.

Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan
antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai
yang terjauh.

4.

Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang
dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokohtokoh dan kejadian-kejadian yang besar.

5.

Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian,
permainan, keluarga.
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa materi IPS

secara umum mencakup masyarakat dan lingkungannya, lalu disesuaikan
dengan pengetahuan yang dimiliki siswa, dan diterapkan dengan teori-teori
IPS yang diperoleh anak untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Materi pembelajaran IPS yang diambil pada penelitian ini adalah materi
pembelajaran IPS kelas IV semester 2 dengan Standar Kompetensi 2. Mengenal
sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi dan Kompetensi Dasar 2.3 Mengenal perkembangan
teknologi

produksi,

komunikasi,

dan

transportasi

serta

pengalaman

menggunakannya
2.1.4.3.3. Strategi Penyampaian IPS di SD
Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan
padasuatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga,
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masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum tersebut,
didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu
memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri
sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan
konsentrasi

keluar

dari

lingkaran

tersebut,

kemudian

mengembangkan

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas (Hidayati,
2008: 1-27).
Kegiatan pembelajaran IPS sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang
memungkinkan seorang siswa memperoleh pengalaman langsung agar para siswa
dapat menyimpan serta memaknai pengetahuan sebagai bekal dalam menghadapi
hidup bermasyarakat.
2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan
kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. pembelajaran kooperatif
merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang
bersifat heterogen. (Majid, 2013: 174)
Suprijono (2012: 54) menjelaskan pembelajaran kooperatif adalah konsep
yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk
yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Sementara itu menurut
Roger, dkk (dalam Huda, 2012: 29) menjelaskan pembelajaran kooperatif
merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip
bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di
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antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar
bertanggung

jawab

atas

pembelajarannya

sendiri

dan

didorong

untuk

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lain.
Menurut Rusman (2012: 202) pembelajaran kooperatif merupakan bentuk
pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur
kelompok yang bersifat heterogen. Hal ini sesuai dengan pendapat Karli dan
Yuliartiningsih (dalam Hamdani, 2011: 165) menyatakan bahwa pembelajaran
kooperatif suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau
perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur
kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih.
Selanjutnya, menurut Lie (dalam Thobroni, 2011: 286), sistem pengajaran
yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan
sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur disebut sebagai “sistem
pembelajaran gotong royong” atau Cooperative Learning .
Ibrahim (dalam Majid, 2013: 176) menyatakan bahwa pembelajaran
kooperatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:
a.

Siswa bekerja dalam

kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan

materi belajar.
b.

Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai keterampilan tinggi,
sedang, dan rendah (heterogen).

c.

Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku,
jenis kelamin yang berbeda.
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d.

Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu.
Berdasarkan ciri-ciri dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan

bahwa model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang lebih
menekankan pada diskusi dan kerjasama dalam kelompok yang dibentuk secara
heterogen sehingga siswa dapat berkomunikasi, saling berbagi ilmu, saling
bertukar pikiran, dan saling menghargai pendapat satu sama lain.
2.1.6 Model Snowball Throwing
2.1.6.1 Pengertian Model Snowball Throwing
Rusman (2012: 201) menjelaskan bahwa dalam model pembelajaran
kooperatif, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai
jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan
siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga
harus membangun pengetahuan dalam pikirannya.
Snowball

Throwing

diterapkan dengan melempar segumpalan kertas

untuk menunjuk siswa yang diharuskan menjawab soal dari guru. Strategi ini
digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada siswa
serta dapat juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan
kemampuan siswa dalam materi tersebut. Pada pembelajaran Snowball Throwing,
siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok diwakili
seorang ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian, masingmasing siswa membuat pertanyaan di selembar kertas yang dibentuk seperti bola
lalu dilempar ke siswa lain. Siswa yang mendapat lemparan kertas harus
menjawab pertanyaan dalam kertas yang diperoleh. (Huda, 2014: 226)
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
Snowball Throwing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif
yang menarik, mampu menggali kepemimpinan siswa dalam kelompok,
melatih kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan serta mengandung unsur
permainan imajinatif dengan cara siswa menuliskan pertanyaan di lembar
kertas, kemudian membentuk kertas tersebut hingga menyerupai bola kemudian
di lemparkan ke siswa lain.
2.1.6.2 Langkah-Langkah model pembelajaran Snowball Throwing
Langkah-langkah model

pembelajaran Snowball

Throwing

menurut

Suprijono (2012: 128) adalah sebagai berikut:
1.

Guru menyampaikan materi yang akan disajikan

2.

Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua
kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.

3.

Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya.

4.

Kemudian, masing-masing siswa diberi satu lembar kerja, untuk menuliskan
satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan
oleh ketua kelompok.

5.

Kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke
siswa yang lain selama lebih kurang 15 menit

6.

Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan
untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola
tersebut secara bergantian.
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7.

Guru memberikan kesimpulan

8.

Evalusai

9.

Penutup

2.1.6.3 Kelebihan Model Snowball Throwing
Model Snowball Throwing mampu melatih siswa untuk lebih tanggap
menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman
satu kelompoknya. Kelebihan strategi pembelajaran Snowball Throwing adalah
untuk melatih kesiapan siswa dan saling memberikan pengetahuan (Huda, 2014:
226). Berdasarkan penjelasan mengenai model pembelajaran Snowball Throwing,
peneliti mengambil kesimpulan ada beberapa kelebihan penerapan model
pembelajaran Snowball Throwing:
1.

Melatih kepercayaan diri dalam diri siswa baik dalam bertanya maupun
mengemukakan pendapatnya.

2.

Siswa akan dengan mudah untuk mendapatkan bahan pembicaraan karena
adanya pertanyaan-pertanyaan yang tertulis pada kertas berbentuk bola.

3.

Menghindari pendominasian pembicaraan dan siswa yang diam sama sekali,
karena masing-masing siswa mendapatkan satu buah pertanyaan yang harus
dijawab dengan cara berargumentasi.

4.

Melatih kesiapan siswa.

5.

Saling memberikan pengetahuan.

6.

Menjembatani siswa dalam mengeksplorasi keterampilan prosesnya yaitu
dengan metode ini siswa dapat mengalami sendiri pengalaman belajarnya
secara langsung.
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2.1.7

Media Pembelajaran

2.1.7.1. Hakikat Media Pembelajaran
Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang
mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang
siswa untuk belajar. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesanpesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksudmaksud pengajaran (Hamdani, 2011: 243).
Menurut

Arsyad

(2014: 24)

untuk

tujuan

informasi,

media

pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan
sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi
sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian
dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi.
Dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara dari pengirim pesan
kepada penerima pesan agar penerima pesan memperoleh informasi sesuai dengan
instruksi pengirim pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dan merangsang pikiran peserta didik
sehingga dapat merangsang terjadinya proses belajar.
Secara umum Hamdani (2011: 246) menyebutkan beberapa fungsi media
pembelajaran, antara lain:
1.

Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau;

2.

Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi;

3.

Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar
diamati secara langsung karena ukuran terlalu besar atau terlalu kecil;
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4.

Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung;

5.

Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya;

6.

Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama;

7.

Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek
secara serempak;

8.

Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masingmasing.

2.1.7.2. Landasan Teori Media Pembelajaran
Media pembelajaran pada hakikatnya adalah wahana yang digunakan
untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga
merangsang perhatian dan minat belajar siswa. Salah satu gambaran yang paling
banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses
belajar adalah Dale’s Cone of Experience (Kerucut Pengalama Dale). Hasil
belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret), kenyataan
yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan,
sampai kepada lambang verbal (abstrak). (Arsyad, 2014: 13)

Gambar 2.2 Kerucut pengalaman Dale (Arsyad, 2014: 14)
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Sesuai dengan kerucut pengalaman Dale tersebut, semakin ke atas puncak
kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Maka dari itu, penggunaan
media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV sekolah dasar sehingga masih dibutuhkan
penggunaan benda konkret untuk mempermudah siswa dalam memahami materi
pelajaran
2.1.7.3. Media Video Pembelajaran
Video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat
dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensional. Video merupakan
suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik
untuk pembelajaran masal, individual, maupun berkelompok. Program video
dapat dimanfatkan dalam program pemb elajaran karena dapat memberikan
pengalaman yang tidak terduga serta membantu menyampaikan materi (Daryanto,
2013: 88).
Media video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai
bidang studi. Hal itu disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi
kondisi waktu dan ruang sehingga peserta didik atau siswa dapat diajak untuk
melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar, objek yang
berbahaya, objek yang lokasinya jauh maupun objek yang diluar angkasa.
Umumnya siswa menganggap bahwa belajar melalui video lebih mudah
dibandingkan melalui teks sehingga mereka kurang terdorong untuk lebih aktif
dalam berinteraksi dengan materi. Video memaparkan keadaan real dari suatu
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proses, fenomena atau kejadian sehingga dapat mempekaya pemaparan (Hamdani,
2011: 254).
Munadi (2013: 127) memaparkan beberapa kelebihan video dalam
pembelajaran, yaitu:
1.

Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu.

2.

Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan.

3.

Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat.

4.

Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa.

5.

Mengembangkan imajinasi peserta didik

6.

Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih
realistik.

7.

Sangat kuat memengaruhi emosi seseorang.

8.

Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan.

9.

Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun yang
kurang pandai.

10. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar.
11. Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk
dievaluasi.
Arsyad (2014: 50) memaparkan beberapa keuntungan yang diperoleh
dengan menggunakan media film dan video yaitu sebagai berikut:
1.

Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari
siswa ketika mereka mambaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Film
merupakan pengganti alam sekitar, dan bahkan dapat menunjukan obyek
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secara normal yang tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika
berdenyut.
2.

Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat
disaksikan secara berulang jika diperlukan. Misalnya langkah-langkah dan
cara yang benar dalam berwudhu.

3.

Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi. Film dan video
menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Misalnya, film kesehatan
yang menyajikan proses terjangkitnya penyakit diare atau eltor, dapat
membuat siswa sadar terhadap pentingnya kebersihan makanan dan
lingkungan.

4.

Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang
pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Bahkan, film dan
video, seperti slogan yang sering didengar, dapat membawa dunia kedalam
kelas.

5.

Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat
secara langsung seperti lahar gunung berapiatau perilaku binatang buas.

6.

Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar dan kelompok
kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan.

7.

Dengan kemapuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame,
film yang dalam kecepatan manual memakan waktu satu minggu dapat
ditampilkan dalam waktu satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana
kejadian mekarnya kembang mulai dari lahirnya kuncup bunga hingga
kuncup itu mekar.
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Pembelajaran

dengan

menggunakan

media

berupa

video cocok

diterapkan pada mata pelajaran IPS meteri perkembangan teknologi, karena
kajiannya adalah tentang perkembangan teknologi dari waktu ke waktu maka
dengan menggunakan video dapat dipahami perkembangan yang terjadi. Oleh
sebab itu peneliti akan mengkaitkan antara model Snowball Throwing dengan
video pembelajaran.
2.1.8 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPS

Melalui Model

Snowball Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran
Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana
terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu
(Trianto, 2007: 12). Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu
pembelajaran dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa.
Teori belajar yang mendasari pembelajaran IPS menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran adalah:
1.

Teori belajar Konstruktivisme
Menurut pandangan teori konstruktivistik, belajar berarti mengkonstruksi

makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Peserta
didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke
dalam dirinya sendiri dan memberikan implikasi bahwa peserta didik harus
terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2011: 137)
Konstruktivisme memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia
membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi
makna pada pengetahuan sesuai pengalamannya. Secara filosofis, belajar menurut
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teori konstruktivisme adalah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit, yang
kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyongkonyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna
malalui pengalaman nyata. (Baharuddin, 2012: 115)
Teori konstruktivisme melandasi penelitian ini karena konstruktivisme
menekankan pada belajar autentik. Belajar autentik adalah proses interaksi
seseorang dengan objek yang dipelajari secara nyata. Belajar bukan sekedar
mempelajari teks-teks tapi yang terpenting ialah bagaimana menghubungkan teks
itu dengan kondisi nyata atau kontekstual. (Suprijono, 2012: 39)
2.

Teori belajar Kognitif
Menurut aliran kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang akjtif

untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Sehingga perilaku
yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan
proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya.
(Baharuddin, 2012: 87)
Piaget (dalam Rifa’i dan Anni 2011: 26) menyatakan perkembangan
kognitif manusia terdiri dari empat tahap, yaitu:
a. Tahap sensorimotorik (sensorimotor intelligence), lahir sampai usia 2 tahun.
Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan gerakan motorik
mereka.
b. Tahap praoperasional (preoperational thought), usia 2 sampai 7 tahun.
Pemikiran tahap ini terbagi menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif.
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c. Tahap operasional kongkrit (concrete operation), usia 7 sampai 11 tahun.
Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika namun
masih dalam bentuk benda kongkrit.
d. Tahap operasional formal (formal operation), usia 11 sampai 15 tahun. Pada
tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis.
Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa teori
belajar kognitif merupakan landasan dari pembelajaran dengan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran. Teori kognitif, Piaget
menyatakan bahwa siswa SD (usia 7-11 tahun) masuk dalam tahap berfikir
operasional konkrit, siswa mulai berfikir secara logis mengenai peristiwa konkret
sehingga berupaya mengorganisir, menyimpan, dan menemukan hubungan antara
pengetahuan yang baru dengan sebelumnya, sehingga terjadi pemrosesan
informasi.
2.1.9 Penerapan Model Snowball Throwing

Berbantuan Media Video

Pembelajaran dalam Pembelajaran IPS
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang, peneliti menggunakan model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran. Dengan penerapan pembelajaran tersebut
diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mengajar guru, meningkatkan
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Snowball Throwing sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif
memiliki daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk aktif dan ikut terlibat
dalam proses pembelajaran. Model ini akan didukung dengan media video
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pembelajaran.

Media

ini

berguna

untuk

memudahkan

guru

dalam

memvisualisasikan segala peristiwa atau konsep yang sesuai materi.
Langkah-langkah penerapan model Snowball Throwing

berbantuan

media Video Pembelajaran dalam pembelajaran IPS KD 2.3 Mengenal
perkembangan teknologi produksi, komunikasi,

dan transportasi serta

pengalaman menggunakannya adalah sebagai berikut:
1. Siswa mengamati tayangan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi
yang akan dipelajari
2. Siswa melakukan tanya jawab tentang isi video yang ditayangkan.
3. Siswa memperhatikan penjelasan guru secara garis besar tentang materi yang
ditayangkan dalam video pembelajaran.
4. Siswa membentuk kelompok kemudian masing-masing ketua kelompok maju
kedepan untuk mendapatkan penjelasan materi dari guru.
5. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan menjelaskan
materi yang disampaikan oleh guru kepada teman satu kelompoknya.
6. Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas kerja.
Kemudian

masing-masing

siswa

dalam

kelompok

tersebut

diminta

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah
dijelaskan oleh ketua kelompok.
7. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan
dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh guru.
8. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola yang berisi
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari
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pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan menuliskan
jawaban di kertas kerja yang telah diberikan.
9. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban
dan menanggapi hasil diskusi.
10. Siswa kembali mengamati video pembelajaran untuk mengkonfirmasi
jawaban hasil diskusi.
11. Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan hasil diskusi.
2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
oleh beberapa peneliti dengan menggunakan model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan
antara lain:
1.

Kurnia (2013) dalam jurnal nasional Universitas Negeri Semarang
penelitiannya berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe

Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing
dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa siswa
kelas III di SD Negeri Gumilir 05 Cilacap pada pembelajaran PKn materi
Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan
perolehan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan performansi guru.
2. Penelitian lain dilakukan oleh Putri (2013) dalam jurnal nasional Universitas
Negeri Medan dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing di
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Kelas V SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada pokok bahasan
daur air dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil tersebut dibuktikan
dengan hasil test awal dengan nilai rata-rata 39,67 menjadi 82,25.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2013) dalam jurnal
nasional Universitas Negeri Semarang dengan judul Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS Melalui Model TPS dengan Media Video”. Hasil
penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan
hasil belajar siswa pada siklus I, II, dan III. Ketrampilan guru meningkat dari
siklus I sebesar 23, menjadi 28 siklus II, kemudian menjadi 31 pada siklus
III. Rata-rata skor aktivitas siswa juga meningkat dari siklus I 13,4 menjadi
17,1 pada siklus kedua dan 17,9 untuk siklus III. Persentase hasil belajar
siswa juga meningkat, dari data awal 37,5 % menjadi 66,67 % pada siklus I,
siklus II 79,2 % dan siklus III menjadi 91, 67 %. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa model TPS (Think Pair Share) dengan media video untuk
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas
VA SD Tambakaji 05 Semarang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Gillies (2003) dalam (International Journal of
Educational Research) dengan judul “Structuring Cooperative Group Work
in Classrooms”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika anak-anak
bekerja sama dalam pembelajaran kooperatif, mereka belajar untuk memberi
dan menerima bantuan, berbagi ide-ide mereka dan mendengarkan pendapat
siswa lain, mencari cara-cara baru mengklarifikasi perbedaan, menyelesaikan
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masalah, dan membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Hasilnya
adalah siswa mencapai hasil akademik yang lebih tinggi dan lebih termotivasi
untuk belajar ketika belajar dilakukan dengan bekerjasama.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Abu dan Abidin (2013) dalam International
Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) dengan judul
“Improving the Levels of Geometric Thinking of Secondary School Students
Using Geometry Learning Video based on Van Hiele Theory”. Hasil
penelitian Analisis Perbandingan hasil yang diadaptasi dari Van Hiele
Geometri Test (VHGT) pra dan pasca penggunaan VPG menunjukkan bahwa
ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata. Hasil penelitian juga
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemikiran
geometris yang terjadi pada sebagian besar siswa.
2.3 KERANGKA BERPIKIR
Pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang
masih belum berkualitas. Guru sudah menggunakan model pembelajaran yang
inovatif tetapi belum mengembangkannya secara maksimal sesuai dengan
kebutuhan siswa. Keterampilan guru dalam bertanya kurang, guru belum
membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Keterampilan
guru dalam mengadakan variasi juga kurang, guru belum menggunakan media
yang kreatif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, interaksi
timbal balik antara guru dengan siswa kurang. Siswa merasakan kejenuhan
sehingga menyebabkan beberapa diantaranya membuat gaduh dan mengganggu
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konsentrasi siswa lain. Selain itu, siswa juga kurang percaya diri untuk
mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun
tertulis. Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa pembelajaran yang
berlangsung belum berkualitas. Antusias belajar siswa kurang, sehingga
menyebabkan siswa tidak dapat memahami materi yang diajarkan guru dengan
maksimal.
Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, guru menerapkan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran. Model pembelajaran
ini cukup efektif karena dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas dan
membangkitkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Siswa dituntut untuk
aktif di dalam kegiatan pembelajaran, dan juga melatih kemampuan siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan, selain itu dapat meningkatkan interaksi antar
siswa untuk dapat bekerja di dalam kelompok. Model pembelajaran ini juga dapat
meningkatkan keterampilan guru di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan
berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing didukung
dengan media video pembelajaran. Penggunaan media video pembelajaran akan
menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal.
Pesan yang disampaikan melalui video pembelajaran akan lebih mudah dan cepat
dipahami oleh siswa. Video pembelajaran dapat memperjelas hal-hal yang abstrak
serta dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa.
Dari uraian di atas, maka diperoleh alur berpikir sebagai berikut:
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Kondisi Awal

1. Keterampilan guru kurang meliputi: seperti penggunaan
model pembelajaran yang belum optimal serta belum
menggunakan media dan alat peraga secara maksimal,
kurang memperhatikan keaktifan siswa, dan kurang memberi
variasi dalam pembelajaran.
2. Aktivitas siswa masih kurang meliputi: siswa pasif, belum
percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, dan kurang
berinteraksi dengan .siswa yang lainnya
3. Hasil belajar siswa rendah, 64% siswa belum mencapai

KKM (70)

Pelaksanaan

Kondisi Akhir

Pemilihan tindakan dengan menerapkan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran
1. Siswa mengamati tayangan video
2. Siswa melakukan tanya jawab.
3. Siswa memperhatikan penjelasan guru.
4. Siswa membentuk kelompok
5. Masing-masing ketua kelompok mendapatkan penjelasan
materi dari guru.
6. Ketua kelompok kembali ke kelompoknya menjelaskan
materi yang disampaikan oleh guru.
7. Masing-masing siswa dalam kelompok menuliskan satu
pertanyaan di kertas kerja.
8. Kertas kerja dibuat seperti bola dan dilemparkan ke
kelompok lain.
9. Siswa berdiskusi bersama teman kelompoknya
10. Presentasi kelompok.
11. Siswa kembali mengamati video pembelajaran untuk
mengkonfirmasi hasil diskusi.
12. Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan hasil
diskusi.

Kualitas
pembelajaran IPS
meningkat

1. Keterampilan
guru
dalam
pengunaan model pembelajaran
dan media meningkat.
2. Aktivitas
siswa
dalam
pembelajaran
meningkat
seperti siswa aktif dan berani
mengemukakan pendapat
3. Hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPS meningkat di
atas KKM yaitu 70.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir
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2.4.

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan diatas, maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Dengan menggunakan Model Snowball
Throwing

berbantuan

media

video

pembelajaran

dapat

meningkatkan

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS
pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Menurut Arikunto (2010:16) secara garis besar untuk melaksanakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu: 1)
perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Keempat tahap
dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus,
yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali ke arah semula.

(Arikunto, 2010:18)
Gambar 3.1
Bagan alur langkah-langkah PTK
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3.1.1. Perencanaan
Menurut Arikunto (2010: 17) pada tahap perencanaan, peneliti
menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus
untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk
membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung.
Adapun rincian langkah-langkah pada tahap perencanaan adalah sebagai
berikut:
1.

Menalaah Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan
menetapkan Indikator mata pelajaran IPS.

2.

Menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran.

3.

Mengembangkan materi ajar.

4.

Menyiapkan sumber belajar dan media video pembelajaran.

5.

Menyiapkan lembar instrumen observasi dan catatan lapangan untuk
mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa.

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan dari
rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2010:
18). Peneliti menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Pelaksanaan tindakan ini direncanakan
dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari satu pertemuan.
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3.1.3. Observasi
Observasi

atau pengamatan merupakan suatu

teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan
yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2012: 220). Kegiatan pengamatan atau
observasi tidak lepas dari tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan tindakan. Jadi
tahap observing dilakukan secara bersamaan dengan tahap acting. Kegiatan
observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk
mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa ranah
afektif dan psikomotor dalam pembelajaran IPS melalui model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran.
3.1.4. Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2010: 19). Refleksi dalam penelitian
ini dilakukan setelah mengkaji proses pembelajaran, antara lain aktivitas siswa,
keterampilan guru, serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Proses
pembelajaran tersebut dikaji keefektifannya dengan melihat ketercapaian indikator
yang telah ditetapkan, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian bersama
tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu
pada silkus sebelumnya.
3.2. SIKLUS PENELITIAN
Rancangan penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian
tindakan kelas. Tahap penelitian sebagai berikut:
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3.2.1. Siklus Pertama
3.2.1.1. Perencanaan
a.

Membuat rencana pembelajaran melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran sesuai dengan SK: 2. Mengenal
sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi, KD: 2.3 Mengenal perkembangan teknologi
produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya,
dan

indikator:

2.3.1

Menyebutkan

jenis-jenis

teknologi,

2.3.2

Mengidentifikasi perkembangan teknologi produksi, 2.3.3 Membandingkan
teknologi produksi tradisional dan modern, 2.3.4 Menentukan manfaat
perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan manusia.
b.

Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video perkembangan
teknologi produksi pangan dan sandang.

c.

Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan
a.

Pendahuluan (10 menit)
1) Pengkondisian Kelas
2) Guru melakukan prakegiatan : salam,berdoa, presensi
3) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya “dari mana nasi yang kamu
makan tiap hari itu berasal?”
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
5) Guru memberikan motivasi kepada siswa
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b.

Kegiatan Inti (45 menit)
1) Siswa memperhatikan media video tentang perkembangan teknologi
produksi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)
2) Siswa melakukan tanya jawab mengenai media video yang ditampilkan.
(eksplorasi)
3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru secara garis besar tentang
perkembangan teknologi produksi pangan dan sandang. (elaborasi)
4) Siswa berkelompok sebanyak 9 kelompok (masing-masing anggota
kelompok terdiri dari 5-4 siswa. (elaborasi)
5) Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi dari guru tentang perkembangan teknologi pangan dan
sandang. (elaborasi)
6) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya.
(elaborasi)
7) Siswa diberi satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan

satu

pertanyaan yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh
ketua kelompok. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan tersebut, dibuat
seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang
diberikan oleh guru. (elaborasi)
8) Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari
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pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan
menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. (elaborasi)
9) Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban
dan menanggapi hasil diskusi. (elaborasi)
10) Siswa melihat kembali tayangan video untuk mengkonfirmasi jawaban
hasil diskusi. (elaborasi)
11) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi dan membuat
rangkuman dari hasil kegiatan kelompoknya. (konfirmasi)
12) Kelompok yang paling antusias dalam kegiatan kelompok mendapatkan
penghargaan dari guru. (konfirmasi)
13) Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)
c.

Penutup (15 menit)
1)

Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran

2)

Siswa mengerjakan soal evaluasi

3)

Guru memberikan soal pengayaan bagi siswa yang tuntas dan
memberikan remidial bagi siswa yang belum tuntas sebagai tindak
lanjut.

4)

Guru menutup pelajaran dengan berdoa

3.2.1.3. Observasi
a.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
dengan menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran.

76

b.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan
menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran.

c.

Melihat hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotor dalam
pembelajaran IPS

dengan menggunakan model Snowball Throwing

berbantuan media video pembelajaran.
3.2.1.4. Refleksi
a.

Menganalisis data hasil observasi terhadap keterampilan guru dan aktivitas
siswa siklus pertama

b.

Menganalisis penilaian proses dan hasil pembelajaran siklus pertama

c.

Mengakaji ulang pelaksanaan pembelajaran IPS pada siklus pertama dan
efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus pertama

d.

Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada siklus
pertama

e.

Merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan pada siklus kedua

3.2.2. Siklus Kedua
3.2.2.1.Perencanaan
a.

Membuat rencana pembelajaran melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran sesuai dengan SK: 2. Mengenal
sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi, KD: 2.3 Mengenal perkembangan
teknologi produksi, komunikasi,

dan transportasi serta pengalaman

menggunakannya, dan indikator: 2.3.5 Mengidentifikasi perkembangan
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teknologi komunikasi 2.3.6 Membandingkan teknologi komunikasi pada
masa lalu dan masa kini 2.3.7 Menentukan manfaat perkembangan
teknologi komunikasi bagi kehidupan manusia
b.

Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video perkembangan
teknologi komunikasi.

c.

Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan
a.

Persiapan Pendahuluan (10 menit)
1)

Pengkondisian Kelas

2)

Guru melakukan prakegiatan : salam,berdoa, presensi

3)

Guru melakukan apersepsi dengan bertanya “siapa yang hari ini
membawa handphone ke sekolah? handphone termasuk ke dalam jenis
teknologi apa?”

b.

4)

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

5)

Guru memberikan motivasi kepada siswa

Kegiatan Inti (45 menit)
1)

Siswa memperhatikan media video tentang perkembangan teknologi
komunikasi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)

2)

Siswa melakukan tanya jawab mengenai media video yang
ditampilkan. (eksplorasi)

3)

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru secara garis besar tentang
perkembangan teknologi komunikasi. (elaborasi)
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4)

Siswa berkelompok menjadi 9 kelompok dengan anggota setiap
kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (elaborasi)

5)

Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi

dari guru tentang perkembangan teknologi

komunikasi. (elaborasi)
6)

Masing-masing

ketua

kelompok

kembali

ke

kelompoknya,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada
temannya. (elaborasi)
7)

Siswa diberi satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan
pertanyaan

apa

saja

yang

menyangkut

materi

yang

satu
sudah

dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang berisikan
pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok
lain sesuai arahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi)
8)

Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan
menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. (elaborasi)

9)

Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan
jawaban dan menanggapi hasil diskusi. (elaborasi)

10) Siswa melihat kembali tayangan video untuk mengkonfirmasi jawaban
hasil diskusi. (elaborasi)
11) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi dan
membuat rangkuman dari hasil kegiatan kelompoknya. (konfirmasi)
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12) Kelompok

yang

paling

antusias

dalam

kegiatan

kelompok

mendapatkan penghargaan dari guru. (konfirmasi)
13) Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)
d.

Penutup (15 menit)
1)

Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran

2)

Siswa mengerjakan soal evaluasi

3)

Guru memberikan soal pengayaan bagi siswa yang tuntas dan
memberikan remidial bagi siswa yang belum tuntas sebagai tindak
lanjut.

4)

Guru menutup pelajaran dengan berdoa

3.2.2.3. Observasi
a.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
dengan menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran.

b.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan
menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran.

c.

Melihat hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotor dalam
pembelajaran IPS

dengan menggunakan model Snowball Throwing

berbantuan media video pembelajaran.
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3.2.2.4 Refleksi
a.

Menganalisis data hasil observasi terhadap keterampilan guru dan aktivitas
siswa siklus kedua

b.

Menganalisis penilaian proses dan hasil pembelajaran siklus kedua

c.

Mengakaji ulang pelaksanaan pembelajaran IPS dan efek tindakan yang
terjadi pada siklus kedua

d.

Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada siklus
kedua

e.

Merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan pada siklus ketiga

3.2.3. Siklus Ketiga
3.2.3.1. Perencanaan
a.

Membuat rencana pembelajaran melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran sesuai dengan SK: 2. Mengenal
sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi, KD: 2.3 Mengenal perkembangan
teknologi produksi, komunikasi,

dan transportasi serta pengalaman

menggunakannya, dan indikator: 2.3.8 Mengidentifikasi perkembangan
teknologi transportasi, 2.3.9 Membandingkan teknologi transportasi
tradisional dan modern, 2.3.10 Menentukan manfaat perkembangan
teknologi transportasi bagi kehidupan manusia.
b.

Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video perkembangan
teknologi transportasi.

c.

Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.
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3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan
a.

Persiapan Pendahuluan (10 menit)
1) Pengkondisian Kelas
2) Guru melakukan prakegiatan : salam,berdoa, presensi
3) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya “ anak-anak, siapa diantara
kalian yang pernah naik pesawat terbang?”
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
5) Guru memberikan motivasi kepada siswa

b.

Kegiatan Inti (45 menit)
1)

Siswa memperhatikan media video tentang perkembangan teknologi
transportasi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)

2)

Siswa melakukan tanya jawab mengenai media video yang
ditampilkan. (eksplorasi)

3)

Siswa mendengarkan penjelasan dari guru secara garis besar tentang
perkembangan teknologi transportasi. (elaborasi)

4)

Siswa membentuk kelompok dengan anggota setiap kelompok terdiri
dari 4-5 siswa. (elaborasi)

5)

Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi dari guru tentang perkembangan teknologi
transportasi. (elaborasi)

6)

Masing-masing

ketua

kelompok

kembali

ke

kelompoknya,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada
temannya. (elaborasi)
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7)

Siswa diberi satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan
pertanyaan

apa

saja

yang

menyangkut

materi

yang

satu
sudah

dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang berisikan
pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok
lain sesuai arahan yang diberikan oleh guru. (elaborasi)
8)

Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan
menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. (elaborasi)

9)

Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan
jawaban dan menanggapi hasil diskusi. (elaborasi)

10) Siswa melihat kembali tayangan video untuk mengkonfirmasi jawaban
hasil diskusi. (elaborasi)
11) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi dan
membuat rangkuman dari hasil kegiatan kelompoknya. (konfirmasi)
12) Kelompok

yang

paling

antusias

dalam

kegiatan

kelompok

mendapatkan penghargaan dari guru. (konfirmasi)
13) Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)
e.

Penutup (15 menit)
1)

Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran

2)

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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3)

Guru memberikan soal pengayaan bagi siswa yang tuntas dan
memberikan remidial bagi siswa yang belum tuntas sebagai tindak
lanjut.

4)

Guru menutup pelajaran dengan berdoa

3.2.3.3. Observasi
a.

Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan
menggunakan model

Snowball

Throwing

berbantuan media video

pembelajaran.
b.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan
menggunakan model

Snowball

Throwing

berbantuan media video

pembelajaran.
c.

Melihat hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotor dalam
pembelajaran IPS

dengan menggunakan model Snowball Throwing

berbantuan media video pembelajaran.
3.2.3.4. Refleksi
a.

Menganalisis data hasil observasi terhadap keterampilan guru dan aktivitas
siswa siklus ketiga

b.

Menganalisis penilaian proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga

c.

Mengakaji ulang pelaksanaan pembelajaran IPS dan efek tindakan yang
terjadi pada siklus ketiga

d.

Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada siklus
ketiga
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3.3.

SUBJEK PENELITIAN
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVA

SDN Tawangmas 01 Kota Semarang tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 22
siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.
3.4. TEMPAT PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV A SDN Tawangmas
01 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
3.5. VARIABEL PENELITIAN
Variabel penelitian adalah indikator yang terdapat dalam kualitas
pembelajaran meliputi:
a. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan
model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran.
c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran.
3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber Data
3.6.1.1. Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi berdasarkan lembar
observasi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang dilakukan selama
pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga.
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3.6.1.2. Guru
Sumber data guru dalam penelitian ini adalah praktikan yang mengajar di
kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui
model Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran.
3.6.1.3. Data Dokumen
Sumber data dokumen berasal dari data nilai siswa prasiklus dan data nilai
siswa setelah diberikan tindakan serta hasil foto kegiatan pembelajaran IPS
melalui model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran.
3.6.1.4. Catatan Lapangan
Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan
selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa dan keterampilan guru
dalam pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing berbantuan
media Video Pembelajaran.
3.6.2. Jenis Data
Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu
3.6.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa kelas IVA SDN Tawangmas
01 Kota Semarang mata pelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran yang diperoleh melalui evaluasi yang
dilaksanakan pada setiap akhir siklus.
3.6.2.2. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar
pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam
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pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran.
3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
teknik tes dan nontes.
3.6.3.1.Teknik Tes
Tes merupakan seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peaserta didik untuk mengukur tingkat
pemahaman dan penugasannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan
sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5).
Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat
pencapaian kompetensi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tes dikerjakan siswa
secara individual setelah mempelajari suatu materi. Tes dilaksanakan pada saat
proses pembelajaran melalui LKS dan tes akhir pembelajaran pada siklus I , siklus
II , dan siklus III. Tes ini menggunakan lembar soal evaluasi individu.
3.6.3.2. Teknik Non Tes
Menurut Hamdani (2011: 316), teknik nontes adalah suatu alat penilaian
yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes
tanpa menggunakan tes. Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan dengan
metode observasi, angket dan catatan lapangan.
Macam-macam teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini, antara
lain:
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1.

Observasi
Observasi adalah kegiatan mengamati dengan suatu tujuan dengan

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang
diamati (Poerwanti, 2008: 3.22). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk
mendeskripsikan aktivitas siswa dan keterampilan guru serta hasil belajar ranah
afektif siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran.
2.

Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar,
majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 206). Dokumentasi
pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mencermati dokumen-dukumen
berupa daftar nilai siswa, dan daftar kelompok siswa. Peneliti juga memberikan
gambaran secara konkret mengenai pembelajaran di dalam kelas selama
pelaksanaan tindakan berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video.
3.

Catatan Lapangan
Menurut Arikunto (2010: 207) catatan lapangan berisi catatan guru selama

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses
pembelajaran, memperkuat data yang diperoleh dalam observasi sebagai masukan
guru dalam melakukan refleksi.
Catatan lapangan berisi catatan guru untuk mendeskripsikan tentang
keaktifan belajar siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan
model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran. Catatan
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lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan
sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi.
3.7. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun penjelasan dari masing-masing
teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut:
3.7.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran
IPS. Dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan
rerata atau mean. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk presentase.
Berikut ini langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif :
a.

Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis

N=

× 100

Keterangan :
N = nilai
B = Banyaknya butir yang dijawab benar ( dalam bentuk pilihan ganda) atau
jumlah skor jawaban benar pada setiap butir (pada tes bentuk
menguraikan)
St = Skor teoritis
(Poerwanti, 2008: 6.15-6.16).
b.

Menghitung mean atau rerata
∑

X =∑
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Keterangan :
∑

:

∑

: jumlah

jumlah semua skor
peserta tes

(Aqib, 2010: 204)
c.

Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal
∑

P=

∑

Keterangan :
P : Presentase siswa yang tuntas
(Aqib, 2010: 41)
Data hasil belajar siswa secara klasikal dapat dianalisis secara kuantitatif
untuk memperoleh simpulan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam %
Tingkat Keberhasilan

Arti

≥80%

Sangat Tinggi

60 – 79%

Tinggi

40 – 59%

Sedang

20 – 39%

Rendah

< 20%

Sangat Rendah

Penetapan ketuntasan individu diambil dari nilai KKM yang telah
ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70 untuk mata pelajaran IPS. Hasil belajar
individual siswa dapat dikategorikan sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

≥ 70

Tuntas

< 70

Tidak Tuntas
(KKM SDN Tawangmas 01)

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria
ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Apabila
target kriteria ketuntasan individual dan klasikal sudah terpenuhi, maka penelitian
dapat dikatakan berhasil.
3.7.2. Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran, serta hasil catatan lapangan dianalisis
dengan analisis deskriptif kualitatif.
Data dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan ketrampilan guru dan
lembar pengamatan aktivitas siswa. Untuk menentukan skor pada lembar
pengamatan dapat digunakan cara sebagai berikut (Widoyoko, 2014: 110-112):
1)

Menentukan skor tertinggi (t)

2)

Menentukan skor terendah ( r )

3)

Menentukkan jumlah kelas menjadi 5 kategori ( sangat baik, baik, cukup,
tidak baik, sangat tidak baik)

4)

Menentukkan jarak interval

91

()
Setelah itu, skor yang telah diperoleh dapat dibuat menjadi tabel rentang dan
kategori data kualitatif, untuk mengetahui rentang dan kategorinya dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Kategori tingkatan Nilai Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa
Skala penilaian

Kategori penilaian

(r +4(i) ≤ skor ≤ t

Sangat baik

(r+3(i) ≤ skor < (r+4(i))

Baik

(r+2(i) ≤ skor < (r+3(i))

Cukup

(r+i) ≤ skor <(r+2(i))

Tidak Baik

r ≤ skor < (r+i)

Sangat Tidak Baik

Dari tabel di atas, peneliti perlu menentukan kriteria penilaian yang
digunakan untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas
siswa yaitu sebagai berikut:
3.7.2.1.Pedoman Penilaian Keterampilan Guru
Jumlah indikator keterampilan guru adalah 9 yang terdiri atas 4 deskriptor
pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 dan skor tertinggi (t)
adalah 36.
()
(r+i) = 0+

=
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(r+2(i) = 0 + 2 (

) = 14,4

(r+3(i) = 0 + 3 (

) = 21,6

(r +4(i) = 0 + 4 (

) = 28,8

Berdasarkan

perhitungan

tersebut,

maka

diperoleh

kategori

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media Video Pembelajaran sebagai berikut:
Tabel 3.4
Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru
Skala Penilaian

Kategori Penilaian

28,8 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

21,6 ≤ skor < 28,8

Baik

14,4 ≤ skor < 21,6

Cukup

≤ skor < 14,4
0 ≤ skor

Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

3.7.2.2. Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa
Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 10 yang terdiri atas 4 deskriptor
pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 dan skor tertinggi (t)
adalah 40.
()
(r+i) = 0+8 = 8
(r+2(i) = 0 + 2 (8) =16
(r+3(i) = 0 + 3 (8) = 24
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(r +4(i) = 0 + 4 (8) = 32
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori aktivitas siswa
dalam pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa
Skala Penilaian

Kategori Penilaian

32 ≤ skor ≤ 40

Sangat baik

24 ≤ skor < 32

Baik

16 ≤ skor < 24

Cukup

8≤ skor < 16

Tidak Baik

0 ≤ skor < 8

Sangat Tidak Baik

3.7.2.3. Pedoman Penilaian afektif siswa
Jumlah indikator sikap siswa adalah 3 yang terdiri atas 4 deskriptor pada
setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 dan skor tertinggi (t) adalah
12.
()
(r+i) = 0+2,4 = 2,4
(r+2(i) = 0 + 2 (2,4) =4,8
(r+3(i) = 0 + 3 (2,4) = 7,2
(r +4(i) = 0 + 4 (2,4) = 9,6
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori penilaian
afektif siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran sebagai berikut:
Tabel 3.6
Kategori Tingkatan Nilai afektif Siswa
Skala penilaian

Kategori penilaian

9,6 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

7,2 ≤ skor < 9,6

Baik

4,8 ≤ skor < 7,2

Cukup

2,4≤ skor < 4,8

Tidak Baik

0 ≤ skor < 2,4

Sangat Tidak Baik

3.7.2.4. Pedoman Penilaian Psikomotorik Siswa
Jumlah indikator dalam penilaian psikomotorik siswa adalah 3 dan
dikembangkn menjadi 10 deskriptor. Skor tiap deskriptor adalah 1-10, maka:
Skor maksimal= skor maksimal tiap item × banyak item
10 × 10
100
Nilai = skor yang diperoleh
Skor maksimal

× 100

Kemudian nilai dikonversikan ke dalam pedoman penilaian akademik
UNNES sebagai berikut:

95

Tabel 3.7
Pedoman penilaian psikomotorik
Nilai

Kategori

86-100

A

81-85

AB

71-80

B

66-70

BC

61-65

C

56-60

CD

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan

model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

video

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas
IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut:
1.

Keterampilan guru kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media
video pembelajaran sekurang-kurangya baik dengan skor minimal 21,6 pada
lembar pengamatan keterampilan guru.

2.

Aktivitas siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media
video pembelajaran sekurang–kurangnya baik dengan skor minimal pada
lembar pengamatan aktivitas siswa.

3.

Hasil belajar siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media
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video pembelajaran pada ranah kognitif mencapai ketuntasan belajar klasikal
80% dengan ketuntasan belajar individu ≥70, ranah afektif sekurangkurangnya baik dengan skor minimal 7,2, dan ranah psikomotorik sekurangkurangnya baik dengan skor minimal 71.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN
Pembahasan hasil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang
terlaksana dalam tiga siklus dengan setiap siklusnya satu kali pertemuan. Data
kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa yang berasal dari evaluasi di akhir
pembelajaran sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa ranah afektif dan
psikomotor selama pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota
Semarang. Berikut deskripsi hasil penelitian berupa keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa.
4.1.1.

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I

4.1.1.1. Perencanaan
Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti perlu mengadakan perencanaan
agar penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
Peneliti membuat perencanaan sebelum melaksanakan tindakan pada siklus
pertama, meliputi:
a.

Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi
ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kunci jawaban LKS,
kisi-kisi soal, lembar soal evaluasi, kunci jawaban dan pedoman penskoran
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evaluasi, lembar pengayaan dan remedial, kunci jawaban dan pedoman
penskoran pengayaan dan remidial, pedoman penilaian produk serta pedoman
penilaian karakter dengan KD: 2.3 Mengenal perkembangan teknologi
produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya,
dan

indikator:

2.3.1

Menyebutkan

jenis-jenis

teknologi,

2.3.2

Mengidentifikasi perkembangan teknologi produksi, 2.3.3 Membandingkan
teknologi produksi tradisional dan modern, 2.3.4 Menentukan manfaat
perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan manusia.
b.

Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video pembelajaran
perkembangan teknologi produksi.

c.

Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru.

d.

Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015
meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup dengan alokasi
waktu 3 x 35 menit. Berikut uraian kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS yang
diikuti 39 siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang.
a.

Pendahuluan (± 15 menit)
Kegiatan pendahuluan diawali guru dengan melakukan pengkondisian

kelas. Guru mempersilahkan siswa untuk merapikan meja dan kursi agar siswa
nyaman selama pembelajaran berlangsung. Guru mengawali pembelajaran dengan
memberi salam kepada siswa kemudian guru meminta siswa yang bertugas
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memimpin do’a agar menyiapkan untuk berdo’a terlebih dahulu. Guru melakukan
presensi kelas kemudian meminta siswa agar menyiapkan alat tulis untuk belajar.
Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan
dengan materi yang akan dibahas “dari manakah nasi yang kalian makan berasal?
Bagaimana cara mengolah tanaman padi agar bisa menjadi beras dan siap untuk
dimasak menjadi nasi? Alat apa saja yang digunakan untuk mengolah padi
menjadi beras?”. Setelah kegiatan apersepsi kemudian guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
b. Kegiatan Inti (± 70 menit)
Kegiatan inti diawali dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi
adalah kegiatan untuk menggali tingkat pemahaman siswa akan materi yang akan
diajarkan. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan meminta siswa mengamati
tayangan video pembelajaran tentang perkembangan teknologi produksi,
kemudian siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang isi video yang
meliputi perkembangan teknologi produksi pangan dan sandang. Pada saat tanya
jawab, siswa masih malu-malu untuk menjawab pertanyaan, namun ada beberapa
siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru. Guru memberikan penguatan
gestural dengan senyuman kepada siswa yang berani menjawab.
Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Kegiatan ini diawali
dengan penjelasan materi dari guru secara garis besar dilanjutkan dengan
pembentukan kelompok yang beranggotakan 5-4 siswa secara heterogen. Pada
saat guru menjelaskan materi terdapat beberapa siswa yang asyik bermain sendiri.
Kelas juga menjadi kurang kondusif pada saat mulai berkelompok. Kegiatan
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selanjutnya adalah anggota kelompok menunjuk ketua kelompoknya masingmasing, kemudian ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi dari guru. Setelah menerima materi, ketua kelompok kembali
ke kelompoknya untuk menjelaskan materi kepada temannya. Siswa secara
individu menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua kelompok di kertas kerja kemudian kertas kerja dibuat
seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain. Siswa mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang telah didapat dari kelompok lain bersama teman
kelompoknya. Kemudian tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan
kelompok lain menanggapi hasil diskusi. Setelah diskusi selesai, siswa secara
berkelompok membuat peta pikiran tentang materi yang sudah dipelajari.
Kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi yaitu guru memberikan
kesimpulan hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap semua kelompok
dan penghargaan bagi kelompok yang terbaik.
c. Kegiatan Penutup (± 20 menit)
Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 20 menit. Guru membagikan
soal evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Hasil dari evaluasi
kemudian dijadikan data untuk melakukan tindak lanjut yang berupa pengayaan
dan remidial. Terakhir, guru mengakhiri pelajaran dan menyampaikan salam
penutup.
4.1.1.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
Data observasi proses pembelajaran siklus I berasal dari hasil pengamatan
keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar afektif dan
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psikomotor. Hal ini penting karena dapat menentukan persentase keberhasilan
pembelajaran.
4.1.1.3.1. Paparan Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran
IPS materi perkembangan teknologi melalui model Snowball Throwing
berbantuan media Video Pembelajaran pada pelaksanaan tindakan siklus I
diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.1.
Hasil Obervasi Keterampilan Guru Siklus I.
No
Indikator Pengamatan
1 Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi
menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)
2 Melakukan variasi dalam pembelajaran melalui penayangan
Video Pembelajaran tentang perkembangan teknologi
(keterampilan mengadakan variasi)
3 Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi
perkembangan teknologi melalui model Snowball Throwing
berbantuan media Video Pembelajaran (keterampilan bertanya
4 Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi melalui
model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran kepada siswa (keterampilan menjelaskan)
5 Mengkondisikan
siswa
menjadi
beberapa
kelompok
(keterampilan mengelola kelas)
6 Membimbing
siswa untuk membuat bola pertanyaan
(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan)
7 Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran (keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil)
8 Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi
penguatan)
9 Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi melalui
model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran. (keterampilan menutup pelajaran)
Jumlah Skor

Skor
3

Kriteria

Cukup

2

2

2

2
3
2

3
2

21
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Berdasarkan paparan tabel tersebut nampak bahwa keterampilan guru
dalam

penerapan

model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

video

pembelajaran memperoleh skor 21 dengan kategori cukup. Perolehan skor tiap
indikator keterampilan guru juga dapat dilihat pada diagram berikut:

Indikator Keterampilan Guru Siklus I
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Gambar 4.1: Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I
Berdasarkan pemaparan tabel 4.1 dan diagram pada gambar 4.1, dapat
dijabarkan lebih lanjut hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
melalui model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran sebagai
berikut:
a. Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran guru memperoleh skor 3.
Guru memperoleh skor 3 karena ada 3 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang
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tampak adalah melakukan pra pembelajaran, memberikan apersepsi, dan
menyampaikan tujuan pembelajaran tentang perkembangan teknologi. Deskriptor
yang belum tampak yaitu menumbuhkan motivasi siswa karena pada saat
membuka pelajaran guru belum mampu untuk membangkitkan motivasi belajar
siswa agar semangat dalam mengikuti pelajaran.
b. Melakukan

variasi

dalam

pembelajaran

melalui

penayangan

Video

Pembelajaran tentang perkembangan teknologi (keterampilan mengadakan
variasi)
Keterampilan Guru melakukan variasi dalam pembelajaran memperoleh
skor 2. Deskriptor yang tampak adalah video yang ditampilkan sesuai dengan
tujuan pembelajaran, dan video yang ditampilkan menarik perhatian siswa.
Sedangkan deskriptor yang masih belum tampak adalah gambar dan audio mudah
dipahami, dan video yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat dengan jelas.
Kedua deskriptor tersebut belum tampak karena pada saat guru menayangkan
video, terdengar suara bising dari luar kelas. Selain itu, pancaran sinar matahari
dari luar membuat video tidak dapat dilihat dengan jelas.
c. Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran
(keterampilan bertanya)
Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan mendapatkan skor 2
karena hanya 2 deskriptor yang tampak yaitu mengungkapkan pertanyaan secara
singkat dan jelas, dan penyebaran pertanyaan kepada seluruh siswa. Deskriptor
yang belum tampak adalah memberi waktu berpikir kepada siswa sebelum
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menjawab, dan memberi konfirmasi jawaban. Deskriptor tersebut belum tampak
karena guru tidak memberi waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab
pertanyaan dan tidak memberi konfirmasi jawaban yang benar sehingga terdapat
beberapa siswa yang belum mengetahui jawaban yang benar dari pertanyaan guru
tersebut.
d. Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran kepada siswa (keterampilan
menjelaskan)
Indikator

menjelaskan

materi

tentang

perkembangan

teknologi

mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tampak dalam keterampilan menjelaskan
adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami siswa, serta
memberikan contoh dan ilustrasi. Deskriptor yang belum tampak adalah
memberikan penekanan pada hal-hal yang penting, dan memberikan balikan
dengan memberi kesempatan bertanya kepada siswa. Deskriptor tersebut belum
tampak karena ketika guru menjelaskan, guru belum menekankan pada hal-hal
yang penting. Guru juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menanyakan hal-hal yang belum dipahami, serta belum ada pertanyaan balikan
dari guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah
disampaikan.
e. Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok (keterampilan mengelola
kelas)
Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa menjadi beberapa
kelompok mendapatkan skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak yaitu
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memberi petunjuk pembentukan kelompok, dan membentuk kelompok secara
heterogen. Sedangkan 2 deskriptor yang lain yaitu membantu siswa mengatur
tempat duduk, dan mengatur kelas agar tetap kondusif masih belum tampak. Pada
saat pembentukan kelompok, guru tidak membantu siswa untuk mengatur tempat
duduk, akibatnya kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Guru mulai kesulitan
untuk mengendalikan kelas, karena terdapat beberapa siswa yang memilih sendiri
teman sekelompoknya.
f. Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan (keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan)
Keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk membuat bola
pertanyaan mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak adalah membimbing
siswa untuk menuliskan pertanyaan dikertas kerja yang telah disediakan,
membimbing siswa untuk membentuk kertas kerja yang berisi pertanyaan
menyerupai bola, dan memberikan arahan kepada siswa untuk melemparkan bola
pertanyaan yang telah dibuat. Deskriptor yang belum tampak adalah membimbing
siswa agar pertanyaan yang ditulis sesuai dengan materi yang telah disampaikan.
Deskriptor tersebut belum tampak karena terdapat beberapa siswa yang membuat
pertanyaan tidak sesuai dengan materiyang sedang dibahas. Siswa tersebut tidak
memperhatikan ketika ketua kelompok menjelaskan materi sehingga mereka tidak
mengetahui pokok bahasan yang sedang dibahas.
g. Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan teknologi melalui
model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil)

Video

Pembelajaran
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Keterampilan membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan
teknologi produksi mendapatkan skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak
yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dan memberikan
kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Sedangkan 2 deskriptor lain yang belum
tampak dalam pelaksanaan diskusi yaitu meminta komentar siswa dan
memberikan informasi tambahan, serta memberi waktu berpikir agar siswa siap
menyajikan hasil diskusi. Pada saat pelaksanaan diskusi, belum tampak guru
memberikan informasi tambahan yang dapat memberikan konstribusi terhadap
hasil diskusi siswa. Guru juga tidak memberikan waktu berpikir kepada siswa
sehingga ketika guru menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
terlihat siswa masih belum siap untuk memaparkan hasil diskusinyta.
h. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)
Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa mendapatkan skor 3
Deskriptor yang tampak yaitu memberi penguatan verbal (berupa kata-kata
positif: bagus, pintar, hebat, dsb), memberi penguatan gestural (acungan jempol,
senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan dll), dan memberikan penguatan
dengan segera. Sedangkan deskriptor yang belum tampak dalam keterampilan
memberi penguatan yaitu memberi penguatan berupa simbol (stiker, gambar).
Guru belum memberikan penguatan berupa simbol karena gambar bintang yang
sudah disiapkan guru tidak dipergunakan sama sekali. Guru hanya memberikan
penguatan verbal dan gestural.
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i. Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran. (keterampilan menutup
pelajaran)
Keterampilan guru dalam menutup pelajaran tentang perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tampak yaitu memberikan
evaluasi, dan memberikan tindak lanjut. Sedangkan deskriptor yang belum tampak
dalam pembelajaan yaitu menyimpulkan materi pembelajaran, dan memberikan
umpan balik. Pada saat kegiatan penutup guru tidak menyimpulkan materi
pelajaran dan umpan balik karena jam pelajaran sudah hampir selesai, sehingga
guru memanfaatkan sisa jam pelajaran tersebut untuk memberikan evaluasi dan
tindak lanjut.
4.1.1.3.2. Paparan Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen
berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Hasil
observasi mengenai aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

108

Tabel 4.2.
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
No

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Indikator
Mempersiapkan diri dalam
menerima
pelajaran
(emotional activities))
Memperhatikan
tayangan
video
pembelajaran
(visual,listening, emotional
activities )
Memperhatikan penjelasan
guru
(visual,listening,
emotional activities )
Membentuk
kelompok
(emotional activities)
Ketua
kelompok
menjelaskan materi dan
anggota
kelompok
menyimak materi (oral,
listening, visual, writing,
emotional activities)
Membuat bola pertanyaan
(writing, motor, emotional
activities)
Melakukan
diskusi
kelompok (oral, listening,
mental, emotional)
Mempresentasikan
hasil
diskusi
(oral,
listening,
mental, emotional)
Menanggapi hasil diskusi
(oral, listening, mental,
emotional)
Mengerjakan soal evaluasi
(mental, emotional, writing
activities)
Jumlah

Jumlah siswa
memperoleh skor
1
2
3
4

Jumlah
skor

Rata-rata
skor

1

23

9

6

98

2,51

1

7

22

9

117

3

2

20

9

8

101

2,59

1

22

9

7

100

2,56

-

26

8

5

96

2,46

-

9

24

6

114

2,92

3

8

21

7

110

2,82

4

22

7

6

93

2,38

-

19

11

9

107

2,74

-

8

22

9

118

3,03

1054

27,01

Jumlah Rata-rata skor
Kategori

27,01
Baik
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Perolehan skor tiap indikator aktivitas siswa juga dapat dilihat pada
diagram berikut:

Indikator Aktivitas Siswa Siklus I
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Gambar 4.2. Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus 1
tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam implementasi model Snowball
Throwing

berbantuan media video pembelajaran diperoleh rata-rata aktivitas

siswa sebesar 27,01 dengan jumlah skor 1054 dan masuk kategori baik.
Perolehan berbeda setiap aspek dari indikator aktivitas siswa dapat dirinci sebagai
berikut:
a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran, memperoleh skor 98 dengan
rata-rata 2,51. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa terdapat 1 siswa
memperoleh skor 1, 23 siswa memperoleh skor 2, 9 siswa memperoleh skor 3,
dan 6 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa
tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing, serta menyiapkan sarana dan
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prasarana untuk belajar. Deskriptor yang jarang nampak adalah mengikuti
pelajaran dengan baik dan disiplin, dan siswa menaruh minat saat guru
menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebagian besar siswa sudah duduk
dengan rapi dan menyiapkan sarana untuk belajar meskipun terdapat beberapa
siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti pelajaran dan berbicara dengan
teman ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
b. Memperhatikan tayangan video pembelajaran, memperoleh skor 117 dengan
rata-rata 3. Ditunjukkan ada 1 siswa yang memperoleh skor 1,7 siswa
memperoleh skor 2, 22 siswa memperoleh skor 3, dan 9 siswa memperoleh
skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah memperhatikan dengan
seksama penjelasan yang ada pada video, sikap tenang saat video ditayangkan,
dan memberi tanggapan terhadap media video yang ditayangkan. Deskriptor
yang jarang nampak adalah siswa mencatat bagian penting dari video yang
ditayangkan. Sebagian besar siswa tidak mencatat bagian-bagian penting yang
terdapat dalam video dan lebih fokus untuk memperhatikan penjelasan yang
ada dalam video.
c. Memperhatikan penjelasan guru memperoleh skor 101 dengan rata-rata 2,59.
Nampak ada 2 siswa memperoleh skor 1, 20 siswa memperoleh skor 2, 9
siswa memperoleh skor 3, dan 8 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang
sering nampak adalah memperhatikan penjelasan guru, dan mencatat materi
yang dijelaskan oleh guru. Deskriptor yang jarang nampak adalah merespon
penjelasan guru dan siswa berani mengajukan pertanyaan tentang penjelasan
guru yang belum dimengerti. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan
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penjelasan guru dan mencatat materi yang dijelaskan guru, namun masih
terdapat beberapa siswa yang tidak merespon penjelasan guru. Hal tersebut
terbukti ketika guru mengajukan pertanyaan beberapa siswa tidak merespon
pertanyaan guru tersebut, dan ketika guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, hanya beberapa
siswa saja yang berani mengajukan pertanyaan.
d. Membentuk kelompok memperoleh skor 100 dengan rata-rata 2,56.
Ditunjukkan 1 siswa memperoleh skor 1, 22 siswa mendapatkan skor 2, 9
siswa mendapatkan skor 3, dan 7 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang
sering nampak adalah siswa mengikuti petunjuk guru dalam membentuk
kelompok, serta siswa mendengarkan pengarahan dari guru tentang kegiatan
kelompok. Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa duduk dengan tertib
di kelompoknya masing-masing, dan siswa menunjuk ketua kelompok.Ketika
pembentukan kelompok, kondisi kelas menjadi tidak kondusif, beberapa siswa
tidak duduk dalam kelompoknya. Terdapat satu kelompok yang ricuh karena
tidak ada yang mau menjadi ketua kelompok. Akhirnya siswa yang bernama
HAM menangis karena ditunjuk teman kelompoknya sebagai ketua kelompok.
e. Ketua kelompok menjelaskan materi dan anggota kelompok menyimak
materi memperoleh skor 96 dengan rata-rata 2,46. Sebanyak 26 siswa
mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3, dan 5 siswa mendapatkan
skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa mendengarkan penjelasan
materi dengan baik, serta siswa membuat catatan kecil dari penjelasan ketua
kelompok. Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa duduk dengan tertib
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di dalam kelompok dan siswa menanyakan materi yang kurang jelas kepada
ketua kelompok. Pada kegiatan ini belum terjadi reaksi timbal balik karena
anggota kelompok hanya menerima materi dari ketua kelompok tanpa
menanyakan materi yang belum dipahami. Hanya sebagian kecil siswa yang
berani bertanya kepada ketua kelompoknya. Selain itu terdapat beberapa siswa
yang berjalan ke kelompok lain dan tidak bisa duduk dengan tertib di dalam
kelompoknya.
f. Membuat bola pertanyaan memperoleh skor 114 dengan rata-rata 2,92.
Sebanyak 9 siswa memperoleh skor 2, 24 siswa memperoleh skor 3, dan 6
siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah menuliskan
pertanyaan di kertas kerja yang telah disediakan, membentuk kertas kerja yang
berisi pertanyaan menyerupai bola, dan melemparkan bola pertanyaan ke
kelompok lain sesuai arahan guru. Deskriptor yang jarang nampak adalah
Menulis pertanyaan sesuai dengan materi. Pada kegiatan ini terdapat beberapa
siswa yang menulis pertanyaan tidak sesuai dengan materi karena ketika ketua
kelompok menjelaskan materi mereka tidak mendengarkan penjelasan ketua
kelompok dan asyik bermain.
g. Melakukan diskusi kelompok memperoleh skor 110 dengan rata-rata 2,82.
Nampak sebanyak 3 siswa memperoleh skor 1, 8 siswa memperoleh skor 2, 21
siswa memperoleh skor 3, dan 7 siswa mendapatkan skor 4. Deskriptor yang
sering Nampak adalah mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang didapat
dengan teman kelompok, berdiskusi tanpa mengganggu kelompok lain, dan
menuliskan jawaban dari hasil diskusi pada kertas yang telah disediakan.
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Deskriptor yang jarang nampak adalah aktif memberikan urun pendapat.
Siswa masih kesulitan untuk memberikan pendapatnya di dalam kelompok
karena siswa belum terbiasa melaksanakan pembelajaran kelompok. Sebagian
besar siswa merasa tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya.
h. Mempresentasikan hasil diskusi memperoleh skor 93 dengan rata-rata 2,38.
Ditunjukkan dengan 4 siswa memperoleh skor 1, 22 siswa memperoleh skor 2,
7 siswa memperoleh skor 3, dan 6 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang
sering nampak adalah membacakan jawaban hasil diskusi di depan kelas, dan
jawaban yang dipresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang didapatkan.
Deskriptor yang jarang nampak adalah menggunakan bahasa yang baik dan
benar saat presentasi, dan kejelasan dalam menyampaikan jawaban hasil
diskusi. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, sebagian besar siswa
membacakannya dengan suara lirih sehingga tidak dapat didengar dengan jelas
oleh kelompok lain. Akibatnya, ketika guru meminta tanggapan dari
kelompok lain hanya beberapa kelompok saja yang bisa menagggapinya.
i. Menanggapi hasil diskusi memperoleh skor 107 dengan rata-rata 2,74.
Ditunjukkan dengan 19 siswa memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh skor
3, dan 9 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah
memperhatikan presentasi teman, dan memberikan pendapat mengenai hasil
diskusi teman. Deskriptor yang jarang nampak adalah pendapat yang
disampaikan sesuai dengan materi diskusi, dan menggunakan bahasa yang
sopan dalam mengutarakan pendapat. Pada saat menanggapi hasil diskusi
teman, hanya terdapat beberapa siswa saja yang berani menanggapi sehingga
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kedua deskriptor ini jarang sekali nampak. Kesulitan yang dialami siswa
adalah ketika menanggapi hasil diskusi teman. Siswa kurang percaya diri
dalam mengungkapkan pertanyaan dan pendapat di depan kelas.
j. Mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 118 dengan rata-rata 3,03.
Ditunjukkan dengan 8 siswa memperoleh skor 2, 22 siswa memperoleh skor 3,
dan 9 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah Siswa
mengerjakan evaluasi secara mandiri, siswa mengerjakan evaluasi tanpa
membuka buku, dan siswa mengerjakan evaluasi di tempat duduk sendiri.
Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa mengerjakan sesuai waktu yang
ditentukan. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa yang tergesa-gesa saat guru
meminta untuk mengumpulkan lembar evalusi, terdapat beberapa siswa yang
belum selesai mengerkalan evaluasi sampai batas waktu yang ditentukan.
4.1.1.3.3. Paparan Hasil Belajar
a.

Hasil Belajar Kognitif
Data hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh berdasarkan data hasil

evaluasi pada penelitian siklus 1 dalam pembelajaran IPS menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran yang dilaksanakan di
akhir kegiatan. Perolehan data hasil belajar siswa dapat disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.3.
Perbandingan Hasil Belajar Prasiklus dengan Siklus I
No

Pencapaian

Prasiklus

Data Siklus 1

1

Nilai terendah

50

50

2

Nilai tertinggi

88

95

3

Jumlah siswa tuntas

14

24

4

Jumlah siswa tidak tuntas

25

15

5

Persentase ketuntasan

36 %

62 %

6

Persentase ketidaktuntasan

64 %

38 %

7

Rata-rata Hasil Belajar siswa

69,8

72,6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada data awal sebesar 69,8 dengan nila terendah 50 sedangkan nilai tertinggi 88,
persentase ketuntasan sebesar 36% dan 64% belum memenuhi nilai ketuntasan
minimal yang ditetapkan sebesar 70. Setelah dilaksanakan siklus I nilai rata-rata
menjadi 72,6 dengan nilai terendah 50, nilai tertinggi 95. Persentase ketuntasan
62% dan 38% belum memperoleh nilai ketuntasan minimal.
Untuk memperjelas perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa pada
awal sebelum pelaksanaan siklus I dengan persentase ketuntasan belajar siswa
pada siklus I dapat dilihat pada diagram berikut ini.
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Gambar 4.3. Diagram Perbandingan Hasil Belajar Prasiklus dengan Siklus I
Dari penjelasan diagram 4.3. dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
perolehan nilai hasil belajar kognitif siswa dari prasiklus dibandingkan dengan
nilai hasil belajar kognitif siswa pada siklus I. Peningkatan yang diperoleh adalah
sebesar 26%. Namun, ketuntasan belajar kognitif yang telah dicapai belum
memenuhi target yang diinginkan seperti tercantum pada indikator keberhasilan
yaitu sekurang-kurangnya 80% dari ketuntasan belajar klasikal.
b. Hasil Belajar Afektif
Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen
penilaian ketercapaian karakter. Hasil observasi mengenai karakter siswa pada
siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.4.
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I
Jumlah siswa yang
No

mendapat skor

Indikator

Jumlah

1

2

3

4

Rata-rata
skor

1

Jujur

4

22

7

6

93

2,38

2

Tanggung Jawab

2

20

9

8

101

2,59

3

Percaya Diri

3

8

21

7

110

2,82

304

7,8

Jumlah
Jumlah rata-rata skor

7,8

kriteria

Baik

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk
digaram batang, sebagai berikut:
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
Jujur
Tanggung Jawab

Percaya Diri

Gambar 4.4. Diagram Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I
Berdasarkan tabel 4.4 mengenai hasil ketercapaian karakter siswa
memperoleh rata-rata skor 7,8. Hal ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran
IPS siswa dapat mulai dilatih dalam menanamkan sikap sesuai dengan katakter
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yang diharapkan agar tujuan pembelajaran afektif dapat tercapai. Penjelasan
secara rinci hasil observasi karakter siswa tiap indikator sebagai berikut:
a) Karakter Jujur
Karakter Jujur ditanamkan melalui kegiatan menjawab lemparan
pertanyaan dari teman. Selain itu karakter jujur juga ditanamkan melalui kegiatan
presentasi. Pada kegiatan presentasi guru menanamkan sikap jujur untuk
berpendapat memberikan tanggapan bagi kelompok yang sedang maju.
Tanggapan disampaikan apa adanya dan menghargai pendapat kelompok lain. Hal
tersebut agar siswa terbiasa mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan apa
adanya. Sikap jujur juga ditanamkan melalui kegiatan mengerjakan soal evaluasi.
Pada indikator jujur sebanyak 4 siswa mendapat skor 1, 22 siswa
mendapat skor 2, 7 siswa mendapat skor 3 dan 6 siswa mendapatkan skor 4,
sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,38. Deskriptor yang sering
muncul adalah mengemukakan apa adanya, dan menunjukkan fakta yang
sebenarnya.
b) Bertanggung Jawab
Guru menanamkan sikap tanggung jawab ditunjukkan ketika ketua
kelompok menyampaikan materi kepada anggotanya, kemudian siswa menulis
pertanyaan, menjawab lemparan pertanyaan, dan diskusi kelompok. Karakter
bertanggung jawab juga ditanamkan dalam kegiatan pembuatan peta konsep yang
mengharuskan siswa mengerjakan tepat waktu, mengingatkan akan kebersihan
kelas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh kelompok.
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Pada indikator ini sebanyak 2 siswa mendapat skor 1, 20 siswa mendapat
skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 3, dan 8 siswa mendapat skor 4, sehingga ratarata skor yang diperoleh adalah 2,59. Deskriptor yang sering muncul adalah
melaksanakan kewajiban, dan menjaga ketertiban.
c) Percaya Diri
Karakter percaya diri ditanamkan melalui kegiatan ketua kelompok
menjelaskan materi kepada anggotanya dan presentasi kelompok. Selain itu
karakter percaya diri juga ditanamkan melalui kegiatan menanggapi presentasi
kelompok lain.
Pada indikator ini sebanyak 3 siswa mendapat skor 1, 8 siswa mendapat
skor 2, 21 siswa mendapat skor 3 dan 7 siswa mendapatkan skor 4, sehingga ratarata skor yang diperoleh adalah 2,82. Deskriptor yang sering muncul adalah
pantang menyerah, berani menyatakan pendapat, dan berani bertanya.
c.

Hasil Belajar Psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis penilaian produk

pembuatan peta konsep, dengan rincian data sebagai berikut:
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Tabel 4.5.
Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus I
Aspek yang dinilai
No

Nama Kelompok

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5
Kelompok 6
Kelompok 7
Kelompok 8
Kelompok 9

1
30
30
27
30
30
28
30
27
27
Jumlah total
Rata-rata

2

3

22
24
27
26
25
24
25
24
24

35
30
25
25
26
24
40
26
25

Jumlah
87
84
79
81
81
76
85
77
76

Nilai
Akhir
87
84
79
81
81
76
85
77
76
726
80,7

Kategori
AB
AB
B
AB
AB
B
AB
B
B
B

Hasil observasi penilaian produk tiap indikator dapat disajikan dalam
bentuk digaram batang, sebagai berikut:

Penilaian Produk Siklus 1
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70

Gambar 4.5. Diagram Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus I
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Berdasarkan tabel 4.5. kelompok yang mendapatkan nilai produk tertinggi
yaitu kelompok 1 dengan nilai akhir 87 (A). Empat kelompok yang lain mendapat
AB dan empat kelompok mendapat B. Apabila dikaitkan dengan batas ketuntasan
minimum KKM mata pelajaran IPS SDN Tawangmas 01 Kota Semarang yaitu 70
maka nilai setiap kelompok dan nilai rata-rata sebesar 80,7 sudah di atas KKM.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan produk pada siklus I
menunjukkan kategori baik.
4.1.1.4. Refleksi
Berdasarkan analisis hasil penelitian siklus 1, diperoleh data berupa hasil
observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan
lapangan dalam implementasi model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran pada pembelajaran IPS. Peneliti bersama kolaborator menganalisis
kembali data tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran berikutnya.
Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus, maka ditemukan
masalah yang muncul antara lain:
4.1.1.4.1. Keterampilan Guru
Keterampilan guru memperoleh skor 21 sehingga belum mencapai
indikator keberhasilan yang akan dicapai yaitu sekurang-kurangnya baik (21,6 ≤
skor < 28.8). Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti:
a. Guru belum menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran.
b. Gambar dan audio dalam video yang ditampilkan belum jelas didengar dan
dilihat siswa karena terdapat gangguan pada sound dan proyektor.
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c. Guru belum memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab
pertanyaan dan belum memberikan konfirmasi jawaban.
d. Guru belum memberikan penekanan pada hal-hal penting ketika menjelaskan
materi. Guru juga belum memberikan balikan dengan memberi kesempatan
bertanya kepada siswa.
e. Guru belum membantu siswa mengatur tempat duduk pada saat kegiatan
berkelompok. Guru juga

belum mengusahakan agar kelas tetap kondusif

selama kegiatan pembentukan kelompok berlangsung.
f. Guru belum membimbing siswa untuk membuat pertanyaan yang sesuai
dengan materi.
g. Pada saat kegiatan diskusi, guru belum meminta komentar siswa dan
memberikan informasi tambahan kepada siswa serta belum memberi waktu
berpikir agar siswa siap menyajikan hasil diskusi.
h. Guru belum memberikan penguatan berupa simbol (stiker, gambar).
i. Pada akhir kegiatan, guru belum menyimpulkan pembelajaran bersama siswa.
Guru juga belum memberikan umpan balik.
4.1.1.4.2. Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I secara keseluruhan sudah
mencapai kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 27,01, namun masih perlu
untuk ditingkatkan lagi agar mencapai kategori sangat baik.
Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti:
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a.

Siswa belum disiplin dalam mengikuti pelajaran. Ini dibuktikan dengan
adanya 5 siswa yang selalu membuat gaduh di kelas, 3 siswa yang malas
bekerja dalam kelompok, dan 2 siswa yang suka mengganggu siswa lain.

b.

Pada saat video ditayangkan, siswa belum mencatat hal-hal penting yang ada
dalam video.

c.

Siswa kurang merespon penjelasan guru dan tidak berani bertanya jika ada
materi yang belum dimengerti.

d.

Pada saat pembentukan kelompok, terdapat beberapa siswa yang belum bisa
duduk dengan tertib di dalam kelompoknya. Beberapa kelompok juga tidak
mau menunjuk ketua kelompok dan meminta guru yang menunjuk ketua
kelompoknya.

e.

Siswa belum berani menanyakan materi yang kurang jelas pada saat ketua
kelompok menjelaskan materi.

f.

Ada beberapa pertanyaan yang ditulis siswa tidak sesuai dengan materi yang
sedang dibahas.

g.

Siswa belum aktif dalam kegiatan urun pendapat pada saat diskusi kelompok.

h.

Kejelasan dalam menyampaikan jawaban hasil diskusi masih kurang
sehingga kelompok lain kesulitan untuk menanggapinya.

i.

Siswa belum bisa tepat waktu dalam mengerjakasn evaluasi.

4.1.1.4.3. Hasil Belajar
Hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan
yaitu ketuntasan klasikal lebih dari atau sama dengan 80%. Pelaksanaan tindakan
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siklus 1 memperoleh ketuntasan klasikal 61% atau 24 siswa dari 39 siswa yang
sudah mendapatkan nilai diatas KKM yang ditetapkan yaitu 70.
Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan siklus
I maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus berikutnya
yaitu pada siklus II.
4.1.1.5. Revisi
Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus I yang
telah diuraikan di atas, maka perlu diperbaiki atau direvisi untuk pelaksanaan
tindakan berikutnya. Adapun perbaikan untuk siklus II berdasarkan masukan dari
kolaborator sebagai berikut:
4.1.1.5.1. Keterampilan Guru
a. Guru harus melakukan pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan
motivasi siswa pada membuka peelajaran.

b. Menyiapkan sarana pendukung untuk menayangkan media pembelajaran dengan
lebih baik lagi.

c. Guru harus memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab dan
memberikan konfirmasi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
d. Guru perlu memberikan penekanan pada hal-hal penting ketika menjelaskan
materi dan memberikan balikan dengan memberi kesempatan bertanya kepada
siswa.
e. Guru harus membantu siswa mengatur tempat duduk dan berusaha mengatur
kelas agar tetap kondusif selama kegiatan kelompok berlangsung.
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f. Guru harus membimbing siswa untuk merumuskan pertanyaan yang sesuai
dengan materi.
g. Guru menjelaskan tata cara dalam pelaksanaan diskusi kelompok agar siswa
dapat memanfaatkan kegiatan diskusi untuk lebih memperdalam materi yang
dipelajari.
h. Penguatan yang diberikan kepada siswa tidak hanya berupa penguatan verbal
dan gestural, tetapi penguatan berupa simbol juga diperlukan sehingga siswa
lebih termotivasi untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.
i. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama siswa dan menuliskan hasil
kesimpulan di papan tulis disertai dengan umpan balik terhadap materi yang
sudah dipelajari.
4.1.1.5.2. Aktivitas siswa
a.

Guru selalu mengingatkan siswa agar disiplin dalam mengikuti pelajaran.

b.

Guru menegur siswa yang membuat gaduh dengan berbagai cara baik secara
halus ataupun dengan sedikit penguatan negatif agar kondisi pembelajaran
kondusif.

c.

Guru harus memperhatikan catatan siswa agar siswa mau mencatat pada saat
video ditayangkan maupun saat guru menyajiakan informasi materi.

d.

Guru harus memperhatikan ketertiban siswa saat kegiatan kelompok
berlangsung.

e.

Guru harus memberi pancingan pada siswa agar rasa ingin tahu siswa
meningkat.
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f.

Guru meminta kepada seluruh siswa untuk aktif dalam berdiskusi, karena
penyelesaian tugas kelompok adalah tanggung jawab seluruh anggota
kelompok.

g.

Guru memberikan motivasi pada siswa untuk percaya diri dalam
mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan penguatan positif.

h.

Guru memperbanyak variasi agar tidak membosankan dan tetap kondusif saat
presentasi kelompok.

i.

Guru memberikan waktu dengan menyesuaikan pada kesulitan soal ketika
mengerjakan evaluasi mandiri.

4.1.1.5.3. Hasil Belajar
Hasil evaluasi belum mencapai ketuntasan sesuai indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan sehingga perlu ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
4.1.2.1.Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah perbaikan dan
penyempurnaan pembelajaran berdasarkan koordinasi dengan kolaborator sesuai
dengan refleksi dan revisi pada siklus pertama. Tahap perencanaan meliputi:
a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi
ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kunci jawaban LKS,
kisi-kisi soal, lembar soal evaluasi, kunci jawaban dan pedoman penskoran
evaluasi, lembar pengayaan dan remedial, kunci jawaban dan pedoman
penskoran pengayaan dan remidial, pedoman penilaian produk serta pedoman
penilaian karakter dengan KD: 2.3 Mengenal perkembangan teknologi
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produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya,
dan indikator: 2.3.5 Mengidentifikasi perkembangan teknologi komunikasi
2.3.6 Membandingkan teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa kini
2.3.7 Menentukan manfaat perkembangan teknologi komunikasi bagi
kehidupan manusia
b.

Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video pembelajaran
perkembangan teknologi komunikasi.

c.

Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa.

d.

Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015
meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup dengan alokasi
waktu 3 x 35 menit. Berikut uraian kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS yang
diikuti 38 siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang.
a. Pendahuluan (15 menit)
Kegiatan pendahuluan diawali guru dengan melakukan pengkondisian
kelas. Guru mempersilahkan siswa untuk merapikan tempat duduk agar siswa
nyaman selama pembelajaran berlangsung. Setelah tempat duduk dirapikan, guru
meminta siswa memeriksa kerapian rambut dan pakaian. Guru melanjutkan
kegiatan dengan memberi salam kepada siswa kemudian guru meminta siswa
yang bertugas memimpin do’a agar menyiapkan untuk berdo’a terlebih dahulu.
Guru melakukan presensi kelas dan pada hari itu ada satu siswa yang ijin karena
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sakit, kemudian guru meminta siswa agar menyiapkan alat tulis untuk belajar.
Guru melakukan apersepsi dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
materi yang akan dibahas seperti “Siapa yang hari ini membawa handphone?
Digunakan untuk apa handphone itu? Dengan menggunakan handphone,
keuntungan apa saja yang dapat kita peroleh? Sekarang teknologi pada handphone
sudah semakin canggih, selain untuk melakukan panggilan atau telfon, hanphone
bisa digunakan untuk apa saja?”. Setelah kegiatan apersepsi maka guru
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
b. Kegiatan Inti (70 menit)
Kegiatan inti diawali dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi
adalah kegiatan untuk menggali tingkat pemahaman siswa akan materi yang akan
diajarkan. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan meminta siswa mengamati
tayangan video pembelajaran tentang perkembangan teknologi komunikasi yang
ditayangkan guru. Kemudian siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang
perkembangan teknologi komunikasi yang meliputi perkembangan teknologi
komunikasi dari dulu hingga sekarang. Pada saat tanya jawab, sudah banyak siswa
yang merespon pertanyaan guru, hanya sebagian kecil saja yang belum antusias
menanggapi video yang ditayangkan.
Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Kegiatan ini diawali
dengan penjelasan materi dari guru secara garis besar dilanjutkan dengan
pembentukan kelompok yang beranggotakan 5-4 siswa secara heterogen. Kelas
mulai tidak kondusif pada saat pembentukan kelompok, meskipun guru sudah
berusaha untuk menjaga agar suasana di kelas tetap tenang. Kegiatan selanjutnya
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adalah ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan penjelasan materi
dari guru kemudian kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan materi kepada
temannya. Siswa menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi
yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok tentang perkembangan teknologi
komunikasi di kertas kerja kemudia kertas kerja dibuat seperti bola dan
dilemparkan ke kelompok lain. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan
yang telah didapat bersama teman kelompoknya. Kemudian tiap kelompok
mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi hasil diskusi.
Setelah diskusi selesai, siswa secara berkelompok membuat peta pikiran tentang
perkembangan teknologi komunikasi.
Kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi yaitu guru memberikan
umpan balik terhadap hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap semua
kelompok dan penghargaan bagi kelompok yang terbaik.
c. Kegiatan Penutup (20 menit)
Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 20 menit. Guru bersama siswa
menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama,
yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Setelah itu guru membagikan
soal evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Hasil dari evaluasi
kemudian dijadikan data untuk melakukan tindak lanjut yang berupa pengayaan
dan remidial. Terakhir, guru mengakhiri pelajaran dan menyampaikan salam
penutup
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4.1.2.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
Data observasi proses pembelajaran siklus II berasal dari hasil pengamatan
keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar afektif dan
psikomotor. Hal ini penting karena dapat menentukan persentase keberhasilan
pembelajaran.
4.1.2.3.1. Paparan Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran
IPS materi perkembangan teknologi melalui model Snowball Throwing
berbantuan media Video Pembelajaran pada pelaksanaan tindakan siklus II
diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.6.
Hasil Obervasi Keterampilan Guru Siklus II.
No

Indikator Pengamatan

1

Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi
menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)
Melakukan variasi
dalam pembelajaran
melalui
penayangan Video Pembelajaran tentang perkembangan
teknologi (keterampilan mengadakan variasi)
Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi
perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran
(keterampilan bertanya
Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran kepada siswa (keterampilan menjelaskan)
Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok
(keterampilan mengelola kelas)
Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan
(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan)
Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan
media Video Pembelajaran (keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)
Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan
memberi penguatan)
Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran. (keterampilan menutup pelajaran)

2

3

4

5
6
7

8
9

Skor
4

3

3

3

3
3
3

3
3

Jumlah Skor

28

Kriteria

Baik

Berdasarkan paparan tabel 4.6 nampak bahwa keterampilan guru dalam
penerapan model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran
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dikatakan baik dengan jumlah skor yang diperoleh 28. Perolehan skor tiap
indikator keterampilan guru juga dapat dilihat pada diagram berikut:

Indikator Keterampilan Guru Siklus II
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Gambar 4.6: Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II
Berdasarkan pemaparan tabel 4.6 dan diagram pada gambar 4.6 dapat
dijabarkan lebih lanjut hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS
melalui model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran sebagai
berikut:
a. Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran guru memperoleh skor 4.
Guru sudah melaksanakan semua deskriptor yaitu melakukan pra pembelajaran,
memberikan apersepsi, menumbuhkan motivasi siswa, dan menyampaikan tujuan
pembelajaran tentang perkembangan teknologi.
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b. Melakukan

variasi

dalam

pembelajaran

melalui

penayangan

Video

Pembelajaran tentang perkembangan teknologi (keterampilan mengadakan
variasi)
Keterampilan Guru melakukan variasi dalam pembelajaran memperoleh
skor 3. Deskriptor yang tampak dalam keterampilan mengadakan variasi adalah
video yang ditampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, gambar dan audio
mudah dipahami, dan video yang ditampilkan menarik perhatian siswa. Deskriptor
yang belum tampak adalah video yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat
dengan jelas. Pada saat guru memutarkan video, terdengar suara bising dari luar
kelas. Selain itu, sinar matahari yang sangat cerah membuat gambar yang
dipancarkan oleh proyektor tidak begitu jelas dilihat.
c. Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran
(keterampilan bertanya)
Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan mendapatkan skor 3
Deskriptor yang tampak yaitu mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan
jelas, penyebaran pertanyaan kepada seluruh siswa, dan memberi konfirmasi
jawaban. Deskriptor yang belum tampak adalah memberi waktu berpikir kepada
siswa sebelum menjawab. Ketika guru selesai mengajukan pertanyaan, guru
belum memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab.
d. Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran kepada siswa (keterampilan
menjelaskan)
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Indikator

menjelaskan

materi

tentang

perkembangan

teknologi

mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak dalam keterampilan menjelaskan
adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami siswa, memberikan
contoh dan ilustrasi, dan memberikan penekanan pada hal-hal yang penting.
Deskriptor yang belum tampak yaitu memberikan balikan dengan memberi
kesempatan bertanya kepada siswa. Setelah selesai menjelaskan guru belum
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang belum
dipahami. Guru kemudian melanjutkan kegiatan dengan membagi kelas menjadi
beberapa kelompok.
e. Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok (keterampilan mengelola
kelas)
Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa menjadi beberapa
kelompok mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak adalah memberikan
petunjuk pembentukan kelompok dengan jelas, membantu siswa mengatur tempat
duduk, dan membentuk kelompok secara heterogen. Sedangkan deskriptor
mengatur kelas agar tetap kondusif masih belum tampak. Terjadi kegaduhan di
dalam kelas saat pembentukan kelompok, dan guru belum mengatasinya untuk
mengubah kondisi kelas menjadi lebih baik.
f. Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan (keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan)
Keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk membuat bola
pertanyaan mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak adalah membimbing
siswa untuk menuliskan pertanyaan dikertas kerja yang telah disediakan,
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membimbing siswa untuk membentuk kertas kerja yang berisi pertanyaan
menyerupai bola, dan memberikan arahan kepada siswa untuk melemparkan bola
pertanyaan yang telah dibuat. Deskriptor yang belum tampak adalah membimbing
siswa agar pertanyaan yang ditulis sesuai dengan materi yang telah disampaikan.
Pada saat siswa membuat pertanyaan, guru belum memberi penjelasan bahwa
pertanyaan yang ditulis harus sesuai dengan materi yang sedang dibahas.
Akibatnya terdapat beberapa siswa yang membuat pertanyaan tidak sesuai dengan
materi.
g. Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan teknologi melalui
model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

Video

Pembelajaran

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil)
Keterampilan membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan
teknologi produksi mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak adalah
memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, meminta komentar
siswa dan memberikan informasi tambahan, dan memberikan kesempatan siswa
untuk berpartisipasi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak dalam pelaksanaan
diskusi yaitu memberi waktu berpikir agar siswa siap menyajikan hasil diskusi.
Guru tidak memberikan waktu berpikir untuk mendiskusikan hasil pertanyaan,
sehingga ketika guru menunjuk kelompok untuk maju, beberapa siswa belum siap
untuk mempresentasikan hasil diskusi.
h. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)
Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang tampak yaitu memberi penguatan verbal (berupa kata-kata
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positif: bagus, pintar, hebat, dsb), memberi penguatan gestural (acungan jempol,
senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan dll), dan memberi penguatan berupa
symbol (stiker, gambar). Sedangkan deskriptor yang belum tampak dalam
keterampilan memberi penguatan yaitu memberikan penguatan dengan segera.
Guru menunda pemberian penguatan khusunya penguatan berupa simbol.
Penguatan diberikan secara bersama-sama di akhir pembelajaran sehingga
penguatan tersebut menjadi kurang bermakna bagi siswa karena tidak diberikan
dengan segera.
i. Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran. (keterampilan menutup
pelajaran)
Keterampilan guru dalam menutup pelajaran tentang perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak yaitu menyimpulkan
materi pembelajaran, memberikan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut.
Sedangkan deskriptor yang belum tampak dalam menutup peelajaran yaitu
memberikan umpan balik. Berdasarkan kesimpulan yang sudah dilakukan
bersama-sama dengan siswa, guru belum memberikan umpan balik terhadap
pelajaran yang baru saja dialami siswa. Guru kemudian melanjutkan kegiatan
dengan mengerjakan evaluasi dan tindak lanjut.
4.1.2.3.2. Paparan Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
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dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen
berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Hasil
observasi mengenai aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel 4.7.
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
No

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Indikator
Mempersiapkan diri dalam
menerima
pelajaran
(emotional activities))
Memperhatikan
tayangan
video
pembelajaran
(visual,listening, emotional
activities )
Memperhatikan penjelasan
guru
(visual,listening,
emotional activities )
Membentuk
kelompok
(emotional activities)
Ketua
kelompok
menjelaskan materi dan
anggota
kelompok
menyimak materi (oral,
listening, visual, writing,
emotional activities)
Membuat bola pertanyaan
(writing, motor, emotional
activities)
Melakukan
diskusi
kelompok (oral, listening,
mental, emotional)
Mempresentasikan
hasil
diskusi
(oral,
listening,
mental, emotional)
Menanggapi hasil diskusi
(oral, listening, mental,
emotional)
Mengerjakan soal evaluasi
(mental, emotional, writing
activities)
Jumlah

Jumlah siswa
memperoleh skor
1
2
3
4

Jumlah
skor

Rata-rata
skor

-

8

22

8

114

3

-

6

23

9

117

3,07

1

11

16

10

111

2,92

-

8

21

9

115

3,02

-

8

20

10

116

3,05

-

4

26

8

118

3,10

1

5

24

8

115

3,02

2

7

19

10

113

2,97

-

8

20

10

116

3,05

-

4

27

7

117

3,07

1152

30,27

Jumlah Rata-rata skor
Kategori

30,27
Baik
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Perolehan skor tiap indikator aktivitas siswa juga dapat dilihat pada
diagram berikut:

Indikator Aktivitas Siswa Siklus II
3.1
3.05
3
2.95
2.9
2.85
2.8

Gambar 4.7. Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus II
menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam implementasi model Snowball
Throwing

berbantuan media video pembelajaran diperoleh rata-rata aktivitas

siswa sebesar 30,27 dengan jumlah skor 1.152 dan masuk kategori baik.
Perolehan berbeda setiap aspek dari indikator aktivitas siswa dapat dirinci sebagai
berikut:
a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran, memperoleh skor 114 dengan
rata-rata 3. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa terdapat 8 siswa
memperoleh skor 2, 22 siswa memperoleh skor 3, dan 8 siswa memperoleh
skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa tertib dan rapi di tempat
duduk masing-masing, menyiapkan sarana dan prasarana untuk belajar, serta
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siswa menaruh minat saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Deskriptor yang jarang nampak adalah mengikuti pelajaran dengan baik dan
disiplin. Sebagian siswa belum bisa duduk dengan tertib dan tenang dalam
mengikuti pelajaran. Masih terdapat siswa yang berbicara dengan teman
maupun bermain dengan alat tulisnya.
b. Memperhatikan tayangan video pembelajaran, memperoleh skor 117 dengan
rata-rata 3,07. Ditunjukkan ada 6 siswa memperoleh skor 2, 23 siswa
memperoleh skor 3, dan 9 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering
nampak adalah memperhatikan dengan seksama penjelasan yang ada pada
video, sikap tenang saat video ditayangkan, dan memberi tanggapan terhadap
media video yang ditayangkan. Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa
mencatat bagian penting dari video yang ditayangkan. Siswa lebih tertarik
untuk memperhatikan video dan cenderung tidak mencatat bagian penting
yang ada dalam video.
c. Memperhatikan penjelasan guru memperoleh skor 111 dengan rata-rata 2,92.
Ditunjukkan ada 1 siswa memperoleh skor 1, 11 siswa memperoleh skor 2, 16
siswa memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang
sering nampak adalah memperhatikan penjelasan guru, merespon penjelasan
guru, dan mencatat materi yang dijelaskan oleh guru. Deskriptor yang jarang
nampak adalah siswa berani mengajukan pertanyaan tentang penjelasan guru
yang belum dimengerti. Siswa masih belum percaya diri untuk menanyakan
materi yang belum dipahami. Mereka memilih diam dan hanya beberapa siswa
saja yang berani bertanya.
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d. Membentuk kelompok memperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,02.
Ditunjukkan 8 siswa memperole skor 2, 21 siswa memperole skor 3, dan 9
siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa
mengikuti petunjuk guru dalam membentuk kelompok, siswa menunjuk ketua
kelompok, dan siswa mendengarkan pengarahan dari guru tentang kegiatan
kelompok. Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa duduk dengan tertib
di kelompoknya masing-masing. Sebagian besar siswa tidak bisa tenang
duduk di dalam kelompoknya. Mereka ada yang berbicara dengan teman dari
kelompok lain dan ada yang berkunjung ke kelompok lain.
e. Ketua kelompok menjelaskan materi dan anggota kelompok menyimak
materi memperoleh skor 116 dengan rata-rata 3,05. Sebanyak 8 siswa
mendapatkan skor 2, 20 siswa mendapatkan skor 3, dan 10 siswa
mendapatkan skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa duduk
dengan tertib di dalam kelompok, siswa mendengarkan penjelasan materi
dengan baik, dan siswa membuat catatan kecil dari penjelasan ketua
kelompok. Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa menanyakan materi
yang kurang jelas kepada ketua kelompok. Ketika ketua kelompok
menjelaskan materi, beberapa siswa tidak memperhatikan dengan baik.
Akibatnya, mereka tidak bisa mengajukan pernyaan tentang materi yang
belum dipahami.
f. Membuat bola pertanyaan memperoleh skor 118 dengan rata-rata 3,1. Aspek
nampak pada 4 siswa memperoleh skor 2, 26 siswa memperoleh skor 3, dan 8
siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah menuliskan

142

pertanyaan di kertas kerja yang telah disediakan, membentuk kertas kerja yang
berisi pertanyaan menyerupai bola, dan melemparkan bola pertanyaan ke
kelompok lain sesuai arahan guru. Deskriptor yang belum nampak adalah
menulis pertanyaan sesuai dengan materi.
g. Melakukan diskusi kelompok memperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,02.
Nampak sebanyak 1 siswa memperoleh skor 1, 5 siswa memperoleh skor 2, 24
siswa memperoleh skor 3, dan 8 siswa mendapatkan skor 4. Deskriptor yang
sering nampak adalah mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang didapat
dengan teman kelompok, berdiskusi tanpa mengganggu kelompok lain, dan
menuliskan jawaban dari hasil diskusi pada kertas yang telah disediakan.
Deskriptor yang belum nampak adalah aktif memberikan urun pendapat.
Siswa belum bisa secara aktif mengemukakan pendapatnya kepada anggota
kelompok, sebagian besar dari mereka merasa ragu dan takut jika pendapatnya
salah. Hal tersebut terjadi karena mereka belum terbiasa dalam berdiskusi.
h. Mempresentasikan hasil diskusi memperoleh skor 113 dengan rata-rata 2,97.
Ditunjukkan ada 2 siswa memperoleh skor 1, 7 siswa memperoleh skor 2, 19
siswa memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang
sering nampak adalah membacakan jawaban hasil diskusi di depan kelas,
menggunakan bahasa yang baik dan benar saat presentasi, dan jawaban yang
dipresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang didapatkan. Deskriptor yang
belum nampak adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar saat
presentasi, dan kejelasan dalam menyampaikan jawaban hasil diskusi. Siswa
terbiasa membacakan hasil diskusinya dengan suara lirih sehingga tidak
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terdengar oleh kelompok lain. Agar kelompok lain bisa menanggapinya, guru
harus mengulangi untuk membacakan hasil diskusi kelompok tersebut.
i. Menanggapi hasil diskusi memperoleh skor 116 dengan rata-rata 3,05.
Ditunjukkan dengan 8 siswa memperoleh skor 2, 20 siswa memperoleh skor 3,
dan 10 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah
memperhatikan presentasi teman, memberikan pendapat mengenai hasil
diskusi teman, dan menggunakan bahasa yang sopan dalam mengutarakan
pendapat. Deskriptor yang jarang nampak adalah pendapat yang disampaikan
sesuai dengan materi diskusi. Deskriptor ini jarang nampak karena terdapat
beberapa siswa yang memberikan tanggapan namun tidak sesuai dengan
materi diskusi, selain itu hanya beberapa siswa saja yang berani menanggapi
presentasi teman dari kelompok lain.
j. Mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 117 dengan rata-rata 3,07.
Ditunjukkan ada 4 siswa memperoleh skor 2, 27 siswa memperoleh skor 3,
dan 7 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah Siswa
mengerjakan evaluasi secara mandiri, siswa mengerjakan evaluasi tanpa
membuka buku, dan siswa mengerjakan evaluasi di tempat duduk sendiri.
Deskriptor yang jarang nampak adalah siswa mengerjakan sesuai waktu yang
ditentukan. Masih banyak siswa yang belum selesai mengerjakan sampai batas
waktu yang ditentukan. Kebanyakan dari mereka kurang memperhatikan
waktu sehingga tergesa-gesa saat guru meminta siswa untuk mengumpulkan
pekerjaannya.
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4.1.2.3.3. Paparan Hasil Belajar
a. Hasil Belajar Kognitif
Data hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh berdasarkan data hasil
evaluasi pada penelitian siklus II dalam pembelajaran IPS menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran yang dilaksanakan di
akhir kegiatan. Perolehan data hasil belajar siswa dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.8.
Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II
No

Pencapaian

Data Siklus I

Data Siklus II

1

Nilai terendah

50

50

2

Nilai tertinggi

95

95

3

Jumlah siswa tuntas

24

30

4

Jumlah siswa tidak tuntas

15

18

5

Persentase ketuntasan

62 %

79%

6

Persentase ketidaktuntasan

38 %

21%

7

Rata-rata Hasil Belajar Siswa

72,6

74,73

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada siklus I sebesar 72,6 dengan nila terendah 50 sedangkan nilai tertinggi 95,
persentase ketuntasan sebesar 62% dan 38% belum memenuhi nilai ketuntasan
minimal yang ditetapkan sebesar 70. Setelah dilaksanakan siklus II nilai rata-rata
menjadi 74,73 dengan nilai terendah 50, nilai tertinggi 95. Persentase ketuntasan
79% dan 21% belum memperoleh nilai ketuntasan minimal.
Untuk memperjelas perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa pada
siklus I dengan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II dapat dilihat
pada diagram berikut ini.
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Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tuntas
Tidak Tuntas

Siklus I

Siklus II

Gambar 4.8. Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II
Dari penjelasan diagram dalam gambar 4.8. dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan perolehan nilai hasil belajar kognitif siswa dari siklus I dibandingkan
dengan nilai hasil belajar kognitif siswa pada siklus II. Peningkatan yang
diperoleh adalah sebesar 17%. Namun, ketuntasan belajar kognitif yang telah
dicapai belum memenuhi target yang diinginkan seperti tercantum pada indikator
keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 80% dari ketuntasan belajar klasikal,
sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
IPS menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran pada siklus berikutnya.
b. Hasil Belajar Afektif
Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen
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penilaian ketercapaian karakter. Hasil observasi mengenai karakter siswa pada
siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.9.
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II
Jumlah siswa yang
No

mendapat skor

Indikator

Jumlah

1

2

3

4

Rata-rata
skor

1

Jujur

-

20

10

8

102

2,68

2

Tanggung Jawab

-

15

13

10

109

2,87

3

Percaya Diri

1

6

19

12

118

3,1

329

8,65

Jumlah
Jumlah rata-rata skor

8,65

Kriteria

Baik

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk
digaram batang, sebagai berikut:

Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II
3.2
3
2.8
2.6
2.4
Jujur
Tanggung Jawab

Percaya Diri

Gambar 4.9. Diagram Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II
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Berdasarkan tabel 4.9 mengenai hasil ketercapaian karakter siswa
memperoleh rata-rata skor 8,65. Hal ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran
IPS siswa dapat mulai dilatih dalam menanamkan sikap sesuai dengan katakter
yang diharapkan agar tujuan pembelajaran afektif dapat tercapai. Penjelasan
secara rinci hasil observasi karakter siswa tiap indikator sebagai berikut:
a) Karakter Jujur
Karakter Jujur ditanamkan melalui kegiatan menjawab lemparan
pertanyaan dari teman. Selain itu karakter jujur juga ditanamkan melalui kegiatan
presentasi. Pada kegiatan presentasi guru menanamkan sikap jujur untuk
berpendapat memberikan tanggapan bagi kelompok yang sedang maju.
Tanggapan disampaikan apa adanya dan menghargai pendapat kelompok lain. Hal
tersebut agar siswa terbiasa mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan apa
adanya. Sikap jujur juga ditanamkan melalui kegiatan mengerjakan soal evaluasi.
Pada indikator ini sebanyak 20 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat
skor 3 dan 8 siswa mendapatkan skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh
adalah 2,68. Deskriptor yang sering muncul adalah mengemukakan apa adanya,
dan menunjukkan fakta yang sebenarnya.
b) Bertanggung Jawab
Guru menanamkan sikap tanggung jawab ditunjukkan ketika ketua
kelompok menyampaikan materi kepada anggotanya, kemudian siswa menulis
pertanyaan, menjawab lemparan pertanyaan, dan diskusi kelompok. Karakter
bertanggung jawab juga ditanamkan dalam kegiatan pembuatan peta konsep yang
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mengharuskan siswa mengerjakan tepat waktu, mengingatkan akan kebersihan
kelas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh kelompok.
Pada indikator ini sebanyak 15 siswa mendapat skor 2, 13 siswa
mendapatkan skor 3, dan 10 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang
diperoleh adalah 2,87. Deskriptor yang sering muncul adalah melaksanakan
kewajiban, dan menjaga ketertiban.
c) Percaya Diri
Karakter percaya diri ditanamkan melalui kegiatan ketua kelompok
menjelaskan materi kepada anggotanya dan presentasi kelompok. Selain itu
karakter percaya diri juga ditanamkan melalui kegiatan menanggapi presentasi
kelompok lain.
Pada indikator ini sebanyak 1 siswa mendapat skor 1, 6 siswa mendapat
skor 2, 19 siswa mendapat skor 3 dan 12 siswa mendapatkan skor 4, sehingga
rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,1. Deskriptor yang sering muncul adalah
pantang menyerah, berani menyatakan pendapat, dan berani bertanya.
c.

Hasil Belajar Psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis penilaian produk

pembuatan peta konsep, dengan rincian data sebagai berikut:
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Tabel 4.10.
Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus II
Aspek yang dinilai
No

Nama Kelompok

1

2

3

(0-30)

(0-30)

(0-40)

Jumlah

Nilai
Akhir

Kategori

1

Kelompok Blue

26

25

36

84

87

A

2

Kelompok Doraemon

28

26

38

92

92

A

3

Kelompok Panser

24

25

30

79

79

B

4

Kelompok Family

24

22

30

76

76

B

5

Kelompok Nemo

26

25

30

81

81

AB

6

Kelompok Adidas

24

22

30

76

76

B

7

Kelompok Pegasus

24

23

34

81

81

AB

8

Kelompok 4 Sekawan

26

24

35

85

85

AB

9

Kelompok Chery

25

24

35

84

84

AB

Jumlah total

741

Rata-rata

82,3

AB

Hasil observasi penilaian produk tiap indikator dapat disajikan dalam
bentuk digaram batang, sebagai berikut:

Penilaian Produk Siklus II
100
80
60
40
20
0

Gambar 4.10. Diagram Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus II
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Berdasarkan tabel 4.10. dan diagram dalam gambar 4.10, kelompok yang
mendapatkan nilai produk tertinggi yaitu kelompok Doraemon dengan nilai akhir
92 (A). Empat kelompok yang lain mendapat AB dan tiga kelompok mendapat B.
Apabila dikaitkan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS
SDN Tawangmas 01 Kota Semarang yaitu 70 maka nilai setiap kelompok dan
nilai rata-rata sebesar 82,3 sudah di atas KKM. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pembuatan produk pada siklus II menunjukkan kategori baik.
4.1.2.4. Refleksi
Berdasarkan analisis hasil penelitian siklus 1I, diperoleh data berupa hasil
observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan
lapangan dalam implementasi model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran pada pembelajaran IPS. Peneliti bersama kolaborator menganalisis
kembali data tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran berikutnya.
Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus, maka ditemukan
masalah yang muncul antara lain:
4.1.2.4.1. Keterampilan Guru
Keterampilan guru memperoleh skor 28 dan sudah mencapai indikator
keberhasilan yang akan dicapai yaitu (21,6 ≤ skor < 28.8) dengan kriteria baik.
Namun masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat mencapai kriteria sangat
baik.
Pada saat pelaksanaan tindakan Siklus II terdapat beberapa kekurangan
yang harus diperbaiki seperti:
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a. Pada saat penayangan video, video yang ditampilkan belum bisa dilihat dan
didengar dengan jelas oleh semua siswa khususnya yang duduk di bangku
paling belakang.
b. Pada keterampilan bertanya, guru belum memberikan waktu berpikir kepada
siswa sebelum menjawab.
c. Guru belum memberikan balikan dengan memberi kesempatan bertanya
kepada siswa ketika menjelaskan materi.
d. Guru belum secara maksimal mengatur kelas agar tetap kondusif pada saat
pembentukan kelompok.
e. Guru belum membimbing siswa untuk membuat pertanyaan yang sesuai
dengan materi.
f. Pada saat kegiatan diskusi, guru belum memberi waktu berpikir agar siswa
siap menyajikan hasil diskusi.
g. Guru belum memberikan penguatan dengan segera.
h. Pada akhir kegiatan, guru sudah menyimpulkan pembelajaran bersama siswa
namun belum memberikan umpan balik.
4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II secara keseluruhan sudah
mencapai kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 30,27, namun masih perlu
untuk ditingkatkan lagi agar mencapai kategori sangat baik.
Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti:
a.

Siswa belum mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin.
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b.

Pada saat video ditayangkan, siswa belum mencatat bagian penting dari video
yang ditayangkan.

c.

Siswa belum berani mengajukan pertanyaan tentang penjelasan guru yang
belum dimengerti.

d.

Pada saat pembentukan kelompok, terdapat beberapa siswa yang belum bisa
duduk dengan tertib di dalam kelompoknya.

e.

Siswa belum berani menanyakan materi yang kurang jelas pada saat ketua
kelompok menjelaskan materi.

f.

Ada beberapa pertanyaan yang ditulis siswa tidak sesuai dengan materi yang
sedang dibahas.

g.

Siswa belum aktif dalam kegiatan urun pendapat pada saat diskusi kelompok.

h.

Kejelasan dalam menyampaikan jawaban hasil diskusi masih kurang
sehingga kelompok lain kesulitan untuk menanggapinya.

i.

Siswa belum bisa tepat waktu dalam mengerjakasn evaluasi.

4.1.2.4.3. Hasil Belajar
Hasil belajar kognitif siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar
17% dengan perolehan rata-rata 74,73, nilai terendah 50, dan nilai tertinggi 95.
Hasil belajar kognitif siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan yaitu ketuntasan klasikal lebih dari atau sama dengan 80%.
Pelaksanaan tindakan siklus II memperoleh ketuntasan klasikal 79% atau 30 siswa
dari 39 siswa yang sudah mendapatkan nilai diatas KKM.
Data hasil belajar aspek afektif juga mengalami peningkatan, jumlah skor
yang diperoleh siklus II sebesar 329 dengan rata-rata 8,65 masuk dalam kategori
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baik, sedangkan siklus I memperoleh skor sebanyak 304 dengan rata-rata 7,8 juga
masuk dalam kategori baik. Aspek psikomotor siklus II juga mengalami
peningkatan dibanding siklus I jumlah skor yang diperoleh sebanyak 741 dengan
rata-rata 82,3 masuk kategori baik.
Meskipun siklus II sudah mengalami peningkatan mulai dari skor
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Namun masih ditemukan
beberapa permasalahan pada pelaksanaan tindakan siklus II dan perlu diadakan
perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus berikutnya yaitu pada siklus III.
4.1.2.5.Revisi
Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus II yang
telah diuraikan di atas, maka perlu diperbaiki atau direvisi untuk pelaksanaan
tindakan berikutnya. Adapun perbaikan untuk siklus II berdasarkan masukan dari
kolaborator sebagai berikut:
4.1.2.5.1. Keterampilan Guru
a. Pada saat penayangan video, guru harus mempersiapkan sarana yang
mendukung penayangan video dengan lebih baik lagi agar video yang
ditampilkan bisa dilihat dan didengar dengan jelas oleh semua siswa
khususnya yang duduk di bangku paling belakang.
b. Pada keterampilan bertanya, guru harus memberikan waktu berpikir kepada
siswa sebelum menjawab.
c. Guru harus memberikan balikan dengan memberi kesempatan bertanya
kepada siswa ketika menjelaskan materi.
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d. Guru lebih maksimal lagi dalam mengatur kelas agar tetap kondusif pada saat
pembentukan kelompok.
e. Guru membimbing siswa untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan
materi.
f. Pada saat kegiatan diskusi, guru harus memberi waktu berpikir agar siswa siap
menyajikan hasil diskusi.
g. Guru memberikan penguatan dengan segera agar siswa lebih terpacu lagi
untuk berprestasi.
h. Pada akhir kegiatan, guru menyimpulkan pembelajaran bersama siswa disertai
dengan pemberian umpan balik.
4.1.2.5.2. Aktivitas siswa
a. Guru selalu mengingatkan siswa agar disiplin dalam mengikuti pelajaran.
b. Guru harus memperhatikan catatan siswa agar siswa mau mencatat pada saat
video ditayangkan maupun saat guru menyajiakan informasi materi.
c.

Guru harus memberi pancingan pada siswa agar rasa ingin tahu siswa
meningkat.

d.

Guru selalu mengingatkan siswa agar duduk dengan tertib di dalam
kelompoknya pada saat kegiatan kelompok.

e.

Guru membimbing siswa agar berani menanyakan materi yang kurang jelas
pada saat ketua kelompok menjelaskan materi.

f.

Guru meminta kepada seluruh siswa untuk menuliskan pertanyaan yang
sesuai dengan materi yang sedang dibahas.

155

g.

Guru meminta kepada seluruh siswa untuk aktif dalam berdiskusi, karena
penyelesaian tugas kelompok adalah tanggung jawab seluruh anggota
kelompok.

h.

Guru memberikan motivasi pada siswa untuk percaya diri dalam
mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan penguatan positif.

i.

Guru memberikan waktu dengan menyesuaikan pada kesulitan soal ketika
mengerjakan evaluasi mandiri.

4.1.2.5.3. Hasil Belajar
Meskipun hasil evaluasi sudah mencapai ketuntasan sesuai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan namun masih perlu ditingkatkan pada siklus
berikutnya agar kualitas pembelajaran semakin meningkat.
4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III
4.1.3.1.Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah perbaikan dan
penyempurnaan pembelajaran berdasarkan koordinasi dengan kolaborator sesuai
dengan refleksi dan revisi pada siklus kedua. Tahap perencanaan meliputi:
a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi
ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kunci jawaban LKS,
kisi-kisi soal, lembar soal evaluasi, kunci jawaban dan pedoman penskoran
evaluasi, lembar pengayaan dan remedial, kunci jawaban dan pedoman
penskoran pengayaan dan remidial, pedoman penilaian produk serta pedoman
penilaian karakter dengan KD: 2.3 Mengenal perkembangan teknologi
produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya,
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dan indikator : 2.3.8 Mengidentifikasi perkembangan teknologi transportasi,
2.3.9 Membandingkan teknologi transportasi tradisional dan modern, 2.3.10
Menentukan manfaat perkembangan teknologi transportasi bagi kehidupan
manusia.
b.

Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video pembelajaran
perkembangan teknologi transportasi.

c.

Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa.

d.

Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.

4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan siklus III dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015
meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup dengan alokasi
waktu 3 x 35 menit. Berikut uraian kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS yang
diikuti 38 siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang.
a. Pendahuluan (15 menit)
Kegiatan pendahuluan diawali guru dengan melakukan pengkondisian
kelas. Guru mempersilahkan siswa untuk merapikan meja dan kursi agar siswa
nyaman

selama

kegiatan

pembelajaran

berlangsung.

Guru

mengawali

pembelajaran dengan memberi salam kepada siswa kemudian guru meminta siswa
yang bertugas memimpin do’a agar menyiapkan untuk berdo’a terlebih dahulu.
Guru melakukan presensi kelas dan pada hari itu ada satu siswa yang ijin karena
sakit, kemudian guru meminta siswa agar menyiapkan alat tulis untuk belajar.
Guru melakukan apersepsi dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
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materi yang akan dibahas seperti “Anak-anak, tadi pagi berangkat ke sekolah naik
kendaraan apa?”. Siswa menjawab “sepeda, sepeda motor, mobil, mobil jemputan
sekolah”. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan materi yang akan dibahas yaitu
perkembangan teknologi transportasi. Tidak lupa guru memberikan motivasi
kepada siswa agar siap dan bersemangat menerima materi, kemudian guru
menyampaikan tujuan pembelajaran perkembangan teknologi transportasi.
b. Kegiatan Inti (70 menit)
Kegiatan inti diawali dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi
adalah kegiatan untuk menggali tingkat pemahaman siswa akan materi yang akan
diajarkan. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan meminta siswa mengamati
tayangan video pembelajaran tentang perkembangan teknologi transportasi yang
ditayangkan guru. Kemudian siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang
perkembangan teknologi transportasi yang meliputi perkembangan teknologi
transportasi darat, air, dan udara.
Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Kegiatan ini diawali
dengan penjelasan materi dari guru secara garis besar tentang perkembangan
teknologi trasnportasi

dilanjutkan dengan pembentukan kelompok yang

beranggotakan 5-4 siswa secara heterogen. Selanjutnya, ketua kelompok maju ke
depan untuk mendengarkan penjelasan materi dari guru kemudian kembali ke
kelompoknya untuk menjelaskan materi kepada teman satu kelompoknya. Siswa
menuliskan

satu

pertanyaan

yang

berkaitan dengan materi

yang

sudah

dijelaskan oleh ketua kelompok tentang perkembangan teknologi transportasi di
kertas kerja kemudia kertas kerja dibuat seperti bola dan dilemparkan ke
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kelompok lain. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah didapat
bersama teman kelompoknya. Kemudian tiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi dan kelompok lain menanggapi hasil diskusi. Setelah diskusi selesai, siswa
secara berkelompok membuat peta pikiran tentang perkembangan teknologi
transportasi.
Kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi yaitu guru memberikan
umpan balik terhadap hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap semua
kelompok dan penghargaan bagi kelompok yang terbaik.
c. Kegiatan Penutup (20 menit)
Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 20 menit. Guru bersama siswa
menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama,
yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Setelah itu guru membagikan
soal evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Hasil dari evaluasi
kemudian dijadikan data untuk melakukan tindak lanjut yang berupa pengayaan
dan remidial. Guru kemudian menyampaikan rencana materi pertemuan
selanjutnya dan meminta siswa mempelajari lagi materi yang baru saja dibahas
dirumah. Terakhir, guru mengakhiri pelajaran dan menyampaikan salam penutup.
4.1.3.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
Data observasi proses pembelajaran siklus III berasal dari hasil
pengamatan keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar
afektif dan psikomotor. Hal ini penting karena dapat menentukan persentase
keberhasilan pembelajaran.
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4.1.3.3.1. Paparan Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran
IPS materi perkembangan teknologi melalui model Snowball Throwing
berbantuan media Video Pembelajaran pada pelaksanaan tindakan siklus III
diperoleh data sebagai berikut:

No
1

2

3

4

5
6
7

8
9

Tabel 4.11.
Hasil Obervasi Keterampilan Guru Siklus III.
Indikator Pengamatan
Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi
menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)
Melakukan variasi
dalam pembelajaran
melalui
penayangan Video Pembelajaran tentang perkembangan
teknologi (keterampilan mengadakan variasi)
Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi
perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran
(keterampilan bertanya
Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran kepada siswa (keterampilan menjelaskan)
Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok
(keterampilan mengelola kelas)
Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan
(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan)
Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan
media Video Pembelajaran (keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)
Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan
memberi penguatan)
Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran. (keterampilan menutup pelajaran)

Skor
4

4

3

4

4
4
3

4
4

Jumlah Skor

34

Kriteria

Sangat Baik
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Berdasarkan paparan tabel tersebut nampak bahwa keterampilan guru
dalam

penerapan

model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

video

pembelajaran dikatakan sangat baik dengan jumlah skor yang diperoleh 34 dengan
kategori baik. Perolehan skor tiap indikator keterampilan guru juga dapat dilihat
pada diagram berikut:

Indikator Keterampilan Guru Siklus III
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Gambar 4.11: Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III
Berdasarkan pemaparan tabel 4.11 dan diagram pada gambar 4.11 dapat
dijabarkan lebih lanjut hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS
melalui model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran sebagai
berikut:
a. Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)
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Pada indikator keterampilan membuka pelajaran guru memperoleh skor 4.
Guru sudah melaksanakan semua deskriptor yaitu melakukan pra pembelajaran,
memberikan apersepsi, menumbuhkan motivasi siswa, dan menyampaikan tujuan
pembelajaran tentang perkembangan teknologi.
b. Melakukan

variasi

dalam

pembelajaran

melalui

penayangan

Video

Pembelajaran tentang perkembangan teknologi (keterampilan mengadakan
variasi)
Keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran mendapatkan
skor 4. Semua deskriptor telah tampak dalam pertemuan ini yaitu video yang
ditampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, gambar dan audio mudah
dipahami, video yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat dengan jelas, dan
video yang ditampilkan menarik perhatian siswa.
c. Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi perkembangan teknologi
melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran
(keterampilan bertanya)
Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang tampak yaitu mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan
jelas, melakukan penyebaran pertanyaan kepada semua siswa serta memberi
konfirmasi jawaban. Namun, guru belum memberi waktu berpikir kepada siswa
sebelum menjawab. Guru belum bisa menguasai keterampilan bertanya sehingga
melewatkan satu langkah yang penting yaitu memberikan waktu berpikir kepada
siswa. Akibatnya beberapa siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan
guru.
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d. Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran kepada siswa (keterampilan
menjelaskan)
Indikator

menjelaskan

materi

tentang

perkembangan

teknologi

mendapatkan skor 4. Pada pelaksanaan tindakan siklus III guru sudah
menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami siswa, memberikan contoh
dan ilustrasi, memberikan penekanan pada hal-hal yang penting, dan memberikan
balikan dengan memberi kesempatan bertanya kepada siswa.
e. Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok (keterampilan mengelola
kelas)
Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa menjadi beberapa
kelompok mendapatkan skor 4. Guru sudah melaksanakan semua deskriptor yaitu
memberikan petunjuk pembentukan kelompok dengan jelas, Membantu siswa
mengatur tempat duduk, mengatur kelas agar tetap kondusif, dan membentuk
kelompok secara heterogen.
f. Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan (keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan)
Keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk membuat bola
pertanyaan mendapatkan skor 4. Guru sudah membimbing siswa untuk
menuliskan pertanyaan dikertas kerja yang telah disediakan, membimbing siswa
agar pertanyaan yang ditulis sesuai dengan materi yang telah disampaikan,
membimbing siswa untuk membentuk kertas kerja yang berisi pertanyaan
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menyerupai bola, dan memberikan arahan kepada siswa untuk melemparkan bola
pertanyaan yang telah dibuat.
g. Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan teknologi melalui
model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

Video

Pembelajaran

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil)
Keterampilan membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan
teknologi produksi mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak adalah
memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, meminta komentar
siswa dan memberikan informasi tambahan, dan memberikan kesempatan siswa
untuk berpartisipasi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak dalam pelaksanaan
diskusi yaitu memberi waktu berpikir agar siswa siap menyajikan hasil diskusi.
Guru belum menginformasikan kepada siswa tentang waktu diskusi yang
ditentukan sehingga siswa belum siap ketika guru meminta siswa untuk
mempresentasikan hasil diskusi.
h. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)
Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa mendapatkan skor 4.
Dalam memberikan penguatan guru sudah memberikan penguatan secara verbal,
gestural, maupun berupa simbol. Penguatan tersebut sudah diberikan guru dengan
segera sehingga semangat siswa lebih besar lagi untuk belajar lebih giat.
i. Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi melalui model Snowball
Throwing berbantuan media Video Pembelajaran. (keterampilan menutup
pelajaran)
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Keterampilan guru dalam menutup pelajaran tentang perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran mendapatkan skor 4. Semua deskriptor sudah tampak yaitu
menyimpulkan materi pembelajaran, memberikan evaluasi, memberikan umpan
balik, dan memberikan tindak lanjut.
4.1.3.3.2. Paparan Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen
berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Hasil
observasi mengenai aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel 4.12.
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III
No

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Indikator
Mempersiapkan diri dalam
menerima
pelajaran
(emotional activities))
Memperhatikan
tayangan
video
pembelajaran
(visual,listening, emotional
activities )
Memperhatikan penjelasan
guru
(visual,listening,
emotional activities )
Membentuk
kelompok
(emotional activities)
Ketua
kelompok
menjelaskan materi dan
anggota
kelompok
menyimak materi (oral,
listening, visual, writing,
emotional activities)
Membuat bola pertanyaan
(writing, motor, emotional
activities)
Melakukan
diskusi
kelompok (oral, listening,
mental, emotional)
Mempresentasikan
hasil
diskusi
(oral,
listening,
mental, emotional)
Menanggapi hasil diskusi
(oral, listening, mental,
emotional)
Mengerjakan soal evaluasi
(mental, emotional, writing
activities)
Jumlah

Jumlah siswa
memperoleh skor
1
2
3
4

Jumlah
skor

Rata-rata
skor

-

4

24

10

120

3,15

-

-

17

21

135

3,55

-

7

13

18

118

3,10

-

3

12

23

134

3,52

-

2

12

24

136

3,57

-

2

10

26

138

3,63

-

3

15

20

131

3,44

1

3

14

20

129

3,39

-

4

22

12

122

3,21

-

-

10

28

142

3,73

1305

34,29

Jumlah Rata-rata skor
Kategori

34,29
Sangat Baik
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Perolehan skor tiap indikator aktivitas siswa juga dapat dilihat pada
diagramberikut:

Indikator Aktivitas Siswa Siklus III
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Gambar 4.12. Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III
Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus III
menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam implementasi model Snowball
Throwing

berbantuan media video pembelajaran diperoleh rata-rata aktivitas

siswa sebesar 34,29 dengan jumlah skor 1.305 dan masuk kategori sangat baik.
Perolehan berbeda setiap aspek dari indikator aktivitas siswa dapat dirinci sebagai
berikut:
a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran, memperoleh skor 120 dengan
rata-rata 3,15. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa terdapat 4 siswa
memperoleh skor 2, 24 siswa memperoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh
skor 4. Pada indikator ini masih terdapat siswa yang mendapatkan skor 2
karena siswa tersebut belum tertib di tempat duduk masing-masing dan belum
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bisa mengikuti pelajaran dengan disiplin. Siswa yang memperoleh skor 2 yaitu
FAN, AC, GBM, dan KMA. Deskriptor yang sering nampak dari indikator ini
adalah siswa tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing, menyiapkan
sarana dan prasarana untuk belajar, serta siswa menaruh minat saat guru
menyampaikan tujuan pembelajaran.
b. Memperhatikan tayangan video pembelajaran, memperoleh skor 135 dengan
rata-rata 3,55. Ditunjukkan ada 17 siswa memperoleh skor 3, dan 21 siswa
memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering nampak adalah memperhatikan
dengan seksama penjelasan yang ada pada video, sikap tenang saat video
ditayangkan, siswa mencatat bagian penting dari video yang ditayangkan, dan
memberi tanggapan terhadap media video yang ditayangkan.
c. Memperhatikan penjelasan guru memperoleh skor 118 dengan rata-rata 3,10.
Ditunjukkan ada 7 siswa memperoleh skor 2, 13 siswa memperoleh skor 3,
dan 18 siswa memperoleh skor 4. Pada indikator ini masih terdapat siswa yang
mendapatkan skor 2 karena siswa tersebut tidak mencatat materi yang
dijelaskan guru dan belum berani mengajukan pertanyaan tentang materi yang
belum dimengerti. Siswa yang memperoleh skor 2 yaitu FAN, DTE, BAN,
ADKP, AC, GBM, dan KMA. Deskriptor yang sering nampak adalah
memperhatikan penjelasan guru, merespon penjelasan guru, mencatat materi
yang dijelaskan oleh guru, dan siswa berani mengajukan pertanyaan tentang
penjelasan guru yang belum dimengerti.
d. Membentuk kelompok memperoleh skor 134 dengan rata-rata 3,52.
Ditunjukkan 3 siswa memperoleh skor 2, 12 siswa memperole skor 3, dan 23
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siswa memperoleh skor 4. Pada indikator ini terdapat siswa yang mendapatkan
skor 2 karena siswa tersebut belum bisa duduk dengan tertib di kelompoknya
masing-masing dan tidak mendengarkan pengarahan dari guru. Siswa yang
memperoleh skor 2 yaitu FAN, DTE, AC. Deskriptor yang sering nampak
adalah siswa mengikuti petunjuk guru dalam membentuk kelompok, siswa
menunjuk ketua kelompok, dan siswa mendengarkan pengarahan dari guru
tentang kegiatan kelompok.
e. Ketua kelompok menjelaskan materi dan anggota kelompok menyimak
materi memperoleh skor 136 dengan rata-rata 3,57. Sebanyak 2 siswa
mendapatkan skor 2, 12 siswa mendapatkan skor 3, dan 24 siswa
mendapatkan skor 4. Pada indikator ini terdapat 2 siswa yang mendapatkan
skor 2 karena siswa tersebut belum bisa duduk dengan tertib di dalam
kelompok, dan belum berani menanyakan materi yang kurang jelas kepada
ketua kelompok. Siswa yang memperoleh skor 2 yaitu FAN, AC. Deskriptor
yang sering nampak adalah siswa duduk dengan tertib di dalam kelompok,
siswa mendengarkan penjelasan materi dengan baik, dan siswa membuat
catatan kecil dari penjelasan ketua kelompok.
f. Membuat bola pertanyaan memperoleh skor 138 dengan rata-rata 3,63. Aspek
nampak pada 2 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan
26 siswa memperoleh skor 4. Pada indikator ini terdapat 2 siswa yang
mendapatkan skor 2 karena siswa tersebut tidak menuliskan pertanyaan di
kertas kerja yang disediakan dan pertanyaan yang dibuat tidak sesuai dengan
materi yang diajarkan. Siswa yang memperoleh skor 2 yaitu FAN, AC.
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Deskriptor yang sering nampak adalah menuliskan pertanyaan di kertas kerja
yang telah disediakan, membentuk kertas kerja yang berisi pertanyaan
menyerupai bola, dan melemparkan bola pertanyaan kekelompok lain sesuai
arahan guru.
g. Melakukan

diskusi

kelompok memperoleh skor

dengan rata-rata 3,02.

Nampak sebanyak 3 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 3,
dan 20 siswa mendapatkan skor 4. Pada indikator ini terdapat 3 siswa yang
mendapatkan skor 2 karena pada saat pelaksanaan diskusi siswa tersebut tidak
memberikan urun pendapat kepada kelompoknya dan selalu mengganggu
kelompok lain. Siswa yang memperoleh skor 2 yaitu FAN, AC, dan ADKP.
Deskriptor yang sering nampak adalah mendiskusikan jawaban dari
pertanyaan yang didapat dengan teman kelompok, berdiskusi tanpa
mengganggu kelompok lain, dan menuliskan jawaban dari hasil diskusi pada
kertas yang telah disediakan
h. Mempresentasikan hasil diskusi memperoleh skor 129 dengan rata-rata 3,39.
Ditunjukkan ada 1 siswa memperoleh skor 1, 3 siswa memperoleh skor 2, 14
siswa memperoleh skor 3, dan 20 siswa memperoleh skor 4. Siswa yang
memperoleh

skor

1

yaitu

FAN

karena

pada

saat

kelompoknya

mempresentasikan hasil diskusi siswa tersebut asyik sendiri dan tidak mau
membacakan pertanyaan yang diperolehnya.

Sedangakan 3 siswa yang

memperoleh skor 2 adalah AC, ADKP, dan HAM. Siswa tersebut memperoleh
skor 2 karena jawaban yang dipresentasikan tidak sesuai dengan pertanyaan
yang didapat dan penyampaiannya kurang jelas. Deskriptor yang sering
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nampak adalah membacakan jawaban hasil diskusi di depan kelas,
menggunakan bahasa yang baik dan benar saat presentasi, dan jawaban yang
dipresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang didapatkan.
i. Menanggapi hasil diskusi memperoleh skor 122 dengan rata-rata 3,21.
Ditunjukkan dengan 4 siswa memperoleh skor 2, 22 siswa memperoleh skor 3,
dan 20 siswa memperoleh skor 4. Siswa yang memperoleh skor 2 adalah AC,
FAN, DTE, ADKP. Siswa tersebut memperoleh skor 2 karena tidak
memperhatikan presentasi teman dan belum berani memberikan tanggapan.
Deskriptor yang sering nampak adalah memperhatikan presentasi teman,
memberikan pendapat mengenai hasil diskusi teman, dan menggunakan
bahasa yang sopan dalam mengutarakan pendapat.
j. Mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 142 dengan rata-rata 3,73.
Ditunjukkan ada 10 siswa memperoleh skor 3, dan 28 siswa memperoleh skor
4. Deskriptor yang sering nampak adalah Siswa mengerjakan evaluasi secara
mandiri, siswa mengerjakan evaluasi tanpa membuka buku, dan siswa
mengerjakan evaluasi di tempat duduk sendiri.
4.1.3.3.3. Paparan Hasil Belajar
a. Hasil Belajar Kognitif
Data hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh berdasarkan data hasil
evaluasi pada penelitian siklus III dalam pembelajaran IPS menggunakan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran yang dilaksanakan di
akhir kegiatan. Perolehan data hasil belajar siswa dapat disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.13.
Perbandingan Data Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III
No

Pencapaian

Prasiklus

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

Nilai terendah

50

50

50

50

2

Nilai tertinggi

88

95

95

100

3

Jumlah siswa tuntas

14

24

30

35

4

Jumlah siswa tidak tuntas

25

15

18

3

5

Persentase ketuntasan

36 %

62 %

79%

92%

6

Persentase ketidaktuntasan

64 %

38 %

21%

8%

69,8

72,6

74,73

83,81

7

Rata-rata
Siswa

Hasil

Belajar

Tabel 4.13. merupakan perbandingan nilai hasil belajar kognitif siswa pada
prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III. Dari tabel di atas dapat diketahui
bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa prasiklus sebesar 69,8 dengan nilai
terendah 50 sedangkan nilai tertinggi 88, persentase ketuntasan sebesar 36% dan
64% siswa belum memenuhi nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan sebesar 70.
Setelah dilaksanakan tindakan melalui penerapan model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran pada siklus I hasil belajar siswa mengalami
peningkatan dengan ditunjukkan nilai rata-rata menjadi 72,6 dengan nilai terendah
50, nilai tertinggi 95. Persentase ketuntasan 62% dan 38% belum memperoleh
nilai ketuntasan minimal. Nilai rata-rata siklus II menjadi 74,73 dengan nilai
terendah 50, nilai tertinggi 95, persentase ketuntasan 79%. Nilai rata-rata siklus III
menjadi 83,81 dengan nilai terendah 50, nilai tertinggi 100, persentase ketuntasan
92% dan 8% belum tuntas. Ketuntasan belajar klasikal melalui model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas IVA SDN
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Tawangmas 01 Kota Semarang telah sesuai dengan target yang direncanakan.
Pada indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan belajar klasikal minimal 80%
dan pada siklus III diperoleh 92% berarti penelitian ini sudah berhasil pada siklus
III.
Berikut akan disajikan diagram peningkatan hasil belajar ranah kognitif
siswa kelas IVA pada prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III.

100
90
80
70
60

Prasiklus

50

Siklus I

40

Siklus II

30

Siklus III

20
10
0
Nilai Tertinggi Nilai Terendah Nilai Rata-rata

Persentase
Ketuntasan

Gambar 4.13. Diagram Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa Kelas IV Prasiklus, Siklus I,
Siklus II, dan Siklus III.

b. Hasil Belajar Afektif
Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen
penilaian ketercapaian karakter. Hasil observasi mengenai karakter siswa pada
siklus III dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.14.
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III
Jumlah siswa yang
No

mendapat skor

Indikator

Jumlah

1

2

3

4

Rata-rata
skor

1

Jujur

-

8

19

11

117

3,08

2

Tanggung Jawab

-

5

16

17

126

3,3

3

Percaya Diri

-

6

17

15

123

3,24

366

9,62

Jumlah
Jumlah rata-rata skor

9,62

Kriteria

Sangat Baik

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk
digaram batang, sebagai berikut:

Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III
3.3
3.2
3.1
3
2.9
Jujur
Tanggung Jawab

Percaya Diri

Gambar 4.14. Diagram Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III
Berdasarkan tabel 4.14. mengenai hasil ketercapaian karakter siswa
memperoleh rata-rata skor 9,62. Hal ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran
IPS siswa dapat mulai dilatih dalam menanamkan sikap sesuai dengan katakter
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yang diharapkan agar tujuan pembelajaran afektif dapat tercapai. Penjelasan
secara rinci hasil observasi karakter siswa tiap indikator sebagai berikut:
a) Karakter Jujur
Karakter Jujur ditanamkan melalui kegiatan menjawab lemparan
pertanyaan dari teman. Selain itu karakter jujur juga ditanamkan melalui kegiatan
presentasi. Pada kegiatan presentasi guru menanamkan sikap jujur untuk
berpendapat memberikan tanggapan bagi kelompok yang sedang maju.
Tanggapan disampaikan apa adanya dan menghargai pendapat kelompok lain. Hal
tersebut agar siswa terbiasa mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan apa
adanya. Sikap jujur juga ditanamkan melalui kegiatan mengerjakan soal evaluasi.
Pada indikator ini sebanyak 8 siswa mendapat skor 2, 19 siswa mendapat
skor 3 dan 11 siswa mendapatkan skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh
adalah 3,08. Deskriptor yang sering muncul adalah mengemukakan apa adanya,
berbicara secara terbuka, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya.
b) Bertanggung Jawab
Guru menanamkan sikap tanggung jawab ditunjukkan ketika ketua
kelompok menyampaikan materi kepada anggotanya, kemudian siswa menulis
pertanyaan, menjawab lemparan pertanyaan, dan diskusi kelompok. Karakter
bertanggung jawab juga ditanamkan dalam kegiatan pembuatan peta konsep yang
mengharuskan siswa mengerjakan tepat waktu, mengingatkan akan kebersihan
kelas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh kelompok.
Pada indikator ini sebanyak 5 siswa mendapat skor 2, 16 siswa
mendapatkan skor 3, dan 17 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang
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diperoleh adalah 3,3. Deskriptor yang sering muncul adalah melaksanakan
kewajiban, menaati tata tertib, dan menjaga ketertiban.
c) Percaya Diri
Karakter percaya diri ditanamkan melalui kegiatan ketua kelompok
menjelaskan materi kepada anggotanya dan presentasi kelompok. Selain itu
karakter percaya diri juga ditanamkan melalui kegiatan menanggapi presentasi
kelompok lain.
Pada indikator ini sebanyak 6 siswa mendapat skor 2, 17 siswa mendapat
skor 3 dan 15 siswa mendapatkan skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh
adalah 3,24. Deskriptor yang sering muncul adalah pantang menyerah, berani
menyatakan pendapat, dan berani bertanya.
Jika melihat karakter pada siklus I dan siklus II, maka siklus III
mengalami peningkatan. Peningkatan karakter siswa tersebut dapat disajikan
dalam bentuk tabel dan diagram seperti berikut:
Tabel 4.15.
Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I, II, dan III

Siklus

Skor

Kategori

I

7,8

Baik

II

8,65

Baik

III

9,62

Sangat Baik
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10
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Siklus I

6

Siklus II
4

Siklus III

2
0
Hasil pengamatan karakter siswa

Gambar 4.15. Diagram Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I, Siklus II, Siklus III

c.

Hasil Belajar Psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis penilaian produk

pembuatan peta konsep, dengan rincian data sebagai berikut:
Tabel 4.16.
Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Kelompok

Aspek yang dinilai
1
2
3
(0-30) (0-30) (0-40)
30
28
35
28
25
32
30
28
36

Kelompok Alphard
Kelompok Galardo
Kelompok Garuda
Indonesia
Kelompok
30
Lambhorgini
Kelompok Ninja
28
Kelompok Pajero Sport
25
Kelompok RX King
24
Kelompok Singapore
28
Airlines
Kelompok
Truck
25
Monster
Jumlah total
Rata-rata

Jumlah

Nilai
Akhir

Kategori

93
85
94

93
85
94

A
AB
A

28

35

93

93

A

28
25
24
28

32
32
30
32

88
82
78
88

88
82
78
88

A
AB
B
A

25

32

82

82

AB

783
87

A
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Hasil observasi penilaian produk tiap indikator dapat disajikan dalam
bentuk digaram batang, sebagai berikut:

Penilaian Produk Siklus III
100
80
60
40
20
0

Gambar 4.16. Diagram Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus III
Berdasarkan tabel 4.16. kelompok yang mendapatkan nilai produk
tertinggi yaitu kelompok Garuda Indonesia dengan nilai akhir 94 (A). Tiga
kelompok yang lain mendapat AB dan satu kelompok mendapat B. Apabila
dikaitkan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang yaitu 70 maka nilai setiap kelompok dan nilai
rata-rata sebesar 87 sudah di atas KKM. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa pembuatan produk pada siklus II menunjukkan kategori baik.
Nilai

rata-rata

akhir

produk

siklus

III

mengalami

peningkatan

dibandingkan siklus I dan siklus II. Siklus I nilai rata-rata akhir produk sebesar
80,7 sedangkan nilai rata-rata akhir produk siklus II sebesar 82,3. Peningkatan
nilai rata-rata akhir produk lebih mudah dilihat dalam diagram batang berikut ini:
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Nilai rata-rata akhir produk

Gambar 4.16. Diagram Nilai Rata-Rata Akhir Produk Siklus I, Siklus II, Siklus III

4.1.3.4. Refleksi
Dari analisis hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil
observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran.

Peneliti

bersama

kolaborator

melakukan

refleksi

untuk

menganalisis ketercapaian pada siklus III. Berikut adalah hasil refleksi
pelaksanaan tindakan sikus III:
4.1.3.4.1. Keterampilan Guru
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas meningkat
dibandingkan dengan siklus II, skor yang diperoleh adalah 34, dan masuk dalam
kriteria sangat baik.
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4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa dalam pembelajaran mendapat rata-rata skor 34,29 dan
masuk dalam kriteria sangat baik.
4.1.3.4.3. Hasil Belajar
Hasil belajar pada akhir siklus III yang diperoleh dari hasil evaluasi sudah
mencapai target yang ditetapkan, yaitu diperoleh persentase ketuntasan 92% atau
sekitar 35 siswa dan 8% atau 3 siswa belum memperoleh nilai ketuntasan
minimal, rata-rata yang diperoleh adalah 83,81 dengan nilai terendah 50, nilai
tertinggi 100. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang
direncanakan yaitu 80% siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) 70.
Dari hasil refleksi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran sudah cukup berhasil, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan pada pembelajaranpembelajaran berikutnya.
4.1.3.5. Revisi
Dari analisis hasil yang telah dicapai pada proses pembelajaran siklus III,
secara keseluruhan proses pembelajaran dengan menerapkan model Snowball
Throwing berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS sudah berhasil. Upaya yang dilakukan untuk menangani 3 siswa
yang belum mencapai ketuntasan belajar adalah dengan memberikan bimbingan
individual dan memanfaatkan waktu di luar jam pelajaran untuk memberikan
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motivasi belajar. Selain itu pihak keluarga juga harus ikut serta membantu dalam
memotivasi dan bimbingan kepada putra-putrinya karena hal tersebut dalam
membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Secara keseluruhan, proses pembelajaran dengan menerapkan model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan
kualitaspembelajaran IPS pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota
Semarang sudah berhasil dengan tercapainya ketiga indikator keberhasilan yaitu
keterampilan guru meningkat sekurang-kurangnya baik, aktivitas siswa meningkat
sekurang-kurangnya baik, dan minimal 80% siswa mengalami ketuntasan belajar.
4.2. PEMBAHASAN
4.2.1.Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan tentang pemaknaan temuan penelitian merupakan sebuah
pengkajian atas hasil pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada temuan hasil
observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa setiap
siklusnya pada pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing berbantuan
media video pembelajaran siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang.
Pengkajian dilakukan untuk memperoleh makna dari hasil penelitian yang telah
dilakukan. Pembahasan mengenai temuan hasil penelitian secara rinci akan disajikan
sebagai berikut:

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru
Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang secara mutlak
harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan menguasai keterampilan dasar mengajar
dapat mengoptimalkan peranan guru dalam pembelajaran di kelas (Djamarah,
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2010: 99). Peranan guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal, bukan
hanya sebagai pengajar melainkan juga berperan sebagai pemimpin kelas,
pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor,
motivator dan evaluator (Rusman, 2012: 58).
Hasil observasi keterampilan guru yang terdiri dari 9 indikator akan
dijabarkan sebagai berikut:
4.2.1.1.1. Membuka pelajaran tentang perkembangan teknologi menggunakan
model Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor
3, guru sudah melaksanakan pra pembelajaran, memberikan apersepsi, dan
menyampaikan tujuan pembelajaran tentang perkembangan teknologi. Namun,
guru belum menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan
pada siklus II mendapatkan skor 4 yang meningkat dari pertemuan sebelumnya
karena pada siklus II guru sudah memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya
pada siklus III memperoleh skor 4. Guru melakukan perbaikan dengan menarik
perhatian siswa dengan gaya mengajar serta memberikan motivasi secara
maksimal pada awal pembelajaran. Keterampilan guru dalam membuka pelajaran
mengalami kenaikan yang signifikan dari siklus I sampai siklus III, karena guru
sudah memberikan motivasi kepada siswa secara maksimal. Hal tersebut sesuai
dengan pendapat Usman (dalam Rusman, 2012: 81) yang menyatakan bahwa
salah satu komponen membuka pelajaran adalah menimbulkan motivasi, disertai
kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide
yang bertentangan, dan memerhatikan minat dan interes siswa.
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Pemikiran tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Djamarah
(2010: 139) yang menjelaskan kegiatan membuka pelajaran dilakukan oleh guru
dalam kegiatan interaksi edukatif untuk menciptakan prakondisi bagi anak didik
agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajarinya
sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar
4.2.1.1.2. Melakukan variasi dalam pembelajaran melalui penayangan Video
Pembelajaran tentang perkembangan teknologi
Berdasarkan observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor 2,
deskriptor yang tampak adalah video yang ditampilkan sesuai dengan tujuan
pembelajaran, video yang ditampilkan menarik perhatian siswa, sedangkan pada
siklus II memperoleh skor 3 karena guru sudah melaksanakan perbaikan media
sehingga gambar dan audio lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian pada
siklus III memperoleh skor 4, media yang digunakan sudah baik, karena guru
membawa dunia yang dekat dengan siswa ke dalam video pembelajaran yang
ditampilkan. Guru sudah menggunakan media yang disesuaikan dengan tujuan,
materi dan karakteristik siswa sehingga perolehan skor meningkat setiap
siklusnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Munadi (2013: 7) yang menyatakan
bahwa media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat
menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga
tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan
proses belajar secara efektif dan efisien. Dengan mengadakan variasi dalam
kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan optimal,
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sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh
partisipasi dalam kegiatan pembelajaran.
4.2.1.1.3. Kemampuan bertanya kepada siswa tentang materi perkembangan
teknologi melalui model Snowball Throwing berbantuan media Video
Pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi kemampuan guru dalam bertanya pada
pembelajaran siklus I memperoleh skor 2 karena hanya terdapat 2 deskriptor yang
tampak yaitu mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan jelas dan penyebaran

pertanyaan kepada seluruh siswa. Pertanyaan yang disampaikan guru merupakan
hal yang pokok untuk dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa. Pertanyaan
disampaikan guru dengan jelas menggunakan intonasi yang tepat. Siklus 2 dan 3
meningkat dengan memperoleh skor 3 dengan deskriptor yang tampak adalah
mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan jelas, penyebaran pertanyaan kepada
seluruh siswa dan memberikan konfirmasi jawaban.

Pada keterampilan ini setiap siklusnya mengalami peningkatan, hal ini
terjadi karena guru sebisa mungkin berusaha menciptakan komunikasi antara guru
dan siswa serta dapat melatih siswa berani mengemukakan pendapat. Hal ini
sudah sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 99) yang menjelaskan bahwa cara
bertanya untuk seluruh kelas, untuk kelompok, atau untuk individu, memiliki
pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya pada hasil belajar siswa tetapi juga pada
suasana kelas baik sosial maupun emosional.
4.2.1.1.4. Menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi melalui model
Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran kepada
siswa
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Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor
2, deskriptor yang tampak adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah
dipahami siswa, serta memberikan contoh dan ilustrasi. Sedangkan pada siklus II
memperoleh skor 3, peningkatannya terjadi karena guru sudah memberikan
penekanan pada hal-hal yang penting. Pada siklus III meningkat lagi dengan
mendapatkan skor 4, karena guru sudah menjelaskan materi dengan penyampaian
yang jelas yaitu dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, memberikan contoh
untuk lebih memperjelas materi agar mudah diterima oleh siswa. Guru juga
memberi penekanan pada hal-hal yang penting agar siswa mampu memahami
materi secara lebih mendalam dan memberikan balikan dengan memberi
kesempatan bertanya kepada siswa. Keterampilan guru mengalami kenaikan skor
secara signifikan hal ini terjadi karena guru melakukan refleksi disetiap
pembelajarannya dan memperbaiki kekurangan yang ada.
Menurut Rusman (2012: 88) Keterampilan menjelaskan harus dikuasai
oleh seorang guru agar siswa memperoleh pemahaman yang utuh dan jelas
tentang materi yang disampaikan guru. Prinsip-prinsip dalam keterampilan
menjelaskan yang harus diperhatikan guru, yaitu keterkaitan dengan tujuan,
relevan antara penjelasan deengan materi dan karakteristik siswa, kebermaknaan,
dinamis, dan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
4.2.1.1.5. Mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor
2, deskriptor yang tampak adalah memberikan petunjuk pembentukan kelompok
dengan jelas, dan membentuk kelompok secara heterogen. Hal tersebut dilakukan
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agar setiap siswa dapat bersosialisasi secara intensif dengan teman-teman satu
kelasnya. Sedangkan pada siklus II memperoleh skor 3, peningkatannya terjadi
karena guru sudah membantu siswa mengatur tempat duduk saat kegiatan
kelompok. Pada siklus III memperoleh skor 4, karena guru sudah mengatur kelas
agar tetap kondusif.
Keterampilan guru mengalami kenaikan skor secara signifikan, karena
guru mampu membimbing siswa dalam berkelompok secara heterogen dan
menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa bekerja dalam kelompoknya. Hal ini
sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 145) bahwa suatu kondisi belajar yang
optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana
pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk
mencapai tujuan pengajaran.
4.2.1.1.6. Membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I dan II memperoleh
skor 3 karena terdapat 3 deskriptor yang tampak yaitu membimbing siswa untuk
menuliskan pertanyaan dikertas kerja yang telah disediakan, membimbing siswa
untuk membentuk kertas kerja yang berisi pertanyaan menyerupai bola, dan
memberikan arahan kepada siswa untuk melemparkan bola pertanyaan yang telah
dibuat. Sedangkan pada siklus 3 memperoleh skor 4, peningkatannya terjadi
karena guru sudah membimbing siswa agar pertanyaan yang ditulis sesuai dengan
materi yang telah disampaikan.
Pada keterampilan ini setiap siklusnya mengalami peningkatan yang
signifikan, hal ini terjadi karena guru selalu membimbing siswa dalam membuat
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bola pertanyaan, menuliskan pertanyaan yang sesuai dengan materi, dan
melemparkan bola pertanyaan sesuai arahan dari guru. Sejalan dengan pendapat
Djamarah (2010: 164) bahwa mengajar kelompok kecil dan perorangan terjalin
hubungan harmonis antara guru dan siswa, guru berperan sebagai operator
sedangkan siswa melakukan interaksi edukatif.
4.2.1.1.7. Membimbing pelaksanaan diskusi tentang perkembangan teknologi
melalui

model

Snowball

Throwing

berbantuan

media

Video

Pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor 2,
deskriptor yang tampak adalah memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik
diskusi, dan memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Berdasarkan
hasil refleksi siklus I, maka pada siklus II dan siklus III guru meminta komentar
siswa dan memberikan informasi tambahan, sehingga skor yang diperoleh
meningkat menjadi 3.
Pada keterampilan ini mengalami kenaikan signifikan setiap siklusnya
karena guru melakukan perbaikan setiap pembelajarannya agar guru mampu
membimbing siswa dan menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa bekerja
dalam kelompoknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 159) dalam
membimbing kelompok hal yang harus diperhatikan guru antara lain diskusi harus
dilakukan dalam suasana terbuka, dan perlunya perencanaan yang terdiri dari
pemilihan topik yang akan didiskusikan, dapat dipastikan guru dan siswa telah
memiliki latar belakang informasi yang berkaitan dengan topik, penetapan
besarnya kelompok, pengaturan tempat duduk.
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4.2.1.1.8. Memberikan penguatan kepada siswa
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor
3, deskriptor yang tampak adalah memberi penguatan verbal, memberi penguatan
gestural, dan memberikan penguatan dengan segera. Penguatan diberikan agar
meningkatkan rasa percaya diri siswa serta motivasi untuk belajar lebih giat.
Siklus II memperoleh skor 3, Perbedaannya terjadi karena guru memberikan
penguatan berupa simbol, namun guru menunda pemberian penguatan sehingga
deskriptor memberikan penguatan dengan segera menjadi tidak tampak. Pada
siklus III meningkat dengan memperoleh skor 4, karena semua deskriptor sudah
tampak. Dalam pembelajaran guru sudah memberikan penguatan dengan segera
baik verbal, gestural, maupun berupa simbol ketika siswa berhasil melakukan
suatu pekerjaan. Penguatan yang diberikan disertai dengan kehangatan sehingga
memberikan kesan bahwa guru benar-benar mengapresiasi usaha yang dilakukan
siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 84) bahwa salah satu
tujuan dari pemberian penguatan adalah untuk meningkatkan kegiatan belajar dan
membina tingkah laku siswa yang produktif.
4.2.1.1.9. Menutup pelajaran tentang perkembangan teknologi melalui model
Snowball Throwing berbantuan media Video Pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor
2, deskriptor yang tampak adalah memberikan evaluasi, dan memberikan tindak
lanjut.

Tindak lanjut yang diberikan berupa soal pengayaan dan remedial.

Sedangkan pada siklus II memperoleh skor 3, peningkatannya terjadi karena guru
sudah menyimpulkan materi pembelajaran. Guru sudah melibatkan siswa dalam
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menarik kesimpulan pembelajaran. Pada siklus III memperoleh skor 4, karena
semua deskriptor sudah tampak yaitu guru sudah memberikan umpan balik.
Peningkatan keterampilan guru yang telah dijelaskan di atas terjadi karena
guru telah melaksanakan perencanaan yang telah dibuat salah satunya adalah
menutup pelajaran. Kegiatan akhir dimaksud untuk memberikan garis-garis besar
persoalan yang baru saja dibahas. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 140)
dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran
menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat
pencapaian kompetensi siswa.
4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Pada siklus I rata-rata aktivitas siswa sebesar 26,99 masuk kategori baik
dengan jumlah skor 1054. Siklus II diperoleh rata-rata aktivitas siswa sebesar
30,27 masuk kategori baik dengan jumlah skor 1152. Pada siklus III diperoleh
rata-rata aktivitas siswa sebesar 34,29 masuk kategori sangat baik dengan jumlah
skor 1305. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I,II, dan III pada mata
pelajaran IPS melalui model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran akan dijabarkan sebagai berikut.
4.2.1.2.1. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa indikator mempersiapkan diri
dalam menerima pelajaran, pada siklus I mendapat skor 98 dengan rata-rata 2,51,
siklus II mendapat skor 114 dengan rata-rata 3, dan pada siklus III mendapat skor
120 dengan rata-rata 3,15. Indikator tersebut dikembangkan dari emosional
activities menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) yaitu menaruh minat,
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merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.
Indikator tersebut tercapai karena siswa menunjukkan ketenangan, bersemangat,
menaruh minat, dan gembira dalam kegiatan awal pembelajaran.
Peningkatan aktivitas siswa pada indikator ini juga terjadi karena dalam
pembelajaran siswa dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran oleh guru.
Hal ini sesuai pendapat Rusman (2012: 80), bahwa perlu menciptakan pra kondisi
bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan
dipelajarinya.
4.2.1.2.2. Memperhatikan tayangan video pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi indikator memperhatikan tayangan video
pembelajaran pada siklus I memperoleh skor 117 dengan rata-rata 3, pada siklus II
memperoleh skor 117 dengan rata-rata 3,07 kemudian meningkat pada siklus III
memperoleh skor 135 dengan rata-rata 3,55. Siswa sudah memperhatikan media
yang ditampilkan guru dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru.
Memperhatikan tayangan video pembelajaran termasuk dalam visual
activities yang meliputi membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan,
pekerjaan lain, emotional activities misalnya, menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup, writing activities
misalnya, menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin,

serta oral

activities antara lain menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. (Diedrich
dalam Sardiman 2012: 101).
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4.2.1.2.3. Memperhatikan penjelasan guru
Berdasarkan hasil observasi dalam memperhatikan penjelasan guru pada
siklus I memperoleh skor 101 dengan rata-rata 2,59, pada siklus II memperoleh
skor 111 dengan rata-rata 2,92, meningkat pada siklus III memperoleh skor 118
dengan rata-rata 3,10. Peningkatan aktivitas diperoleh dari refleksi dan revisi dari
guru terhadap pembelajaran yang dilakukan, guru berusaha mengembangkan
keterampilan dalam menjelaskan.
Aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru termasuk dalam
visual activities yang meliputi membaca, memerhatikan gambar demonstrasi,
percobaan, pekerjaan lain, mental activities yang meliputi menaggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan,
writing activities yang meliputi, menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan
menyalin, serta oral activities antara lain menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi,
interupsi. (Diedrich dalam Sardiman 2012: 101).
4.2.1.2.4. Membentuk kelompok
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam membentuk
kelompok pada siklus I memperoleh skor 100 dengan rata-rata 2,56, pada siklus II
memperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,02, meningkat pada siklus III
memperoleh skor 134 dengan rata-rata 3,52. Peningkatan aktivitas terjadi karena
guru memberikan siswa kesempatan untuk bisa menciptakan iklim belajar yang
kondusif dengan cara membentuk kelompok yang heterogen.

191

Pengelolaan kelompok yang dilakukan guru dapat dikatakan berhasil
karena siswa telah mengikuti petunjuk pembentukan kelompok sesuai arahan yang
diberikan guru sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. Hal ini sesuai
dengan pendapat Turney (dalam Anitah, 2009: 8.34) bahwa kegiatan
pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika faktor-faktor yang mendukung
berhasilnya kegiatan pembelajaran dapat diciptakan, salah satu faktor yang
mendukung keberhasilan tersebut adalah iklim belajar yang kondusif atau optimal
yang berkaitan dengan pengaturan orang dan barang, termasuk pengaturan tempat
duduk siswa secara berkelompok. Sesuai pendapat Diedrich (dalam Sardiman,
2012: 101) indikator ini termasuk emotional activities misalnya: menaruh minat,
merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.
4.2.1.2.5. Ketua

kelompok

menjelaskan

materi

dan

anggota

kelompok

menyimak materi
Pada indikator ketua kelompok menjelaskan materi dan anggota kelompok
menyimak materi pada siklus I skor yang didapatkan adalah 96 dengan rata-rata
2,46, pada siklus II meningkat dengan memperoleh skor 115 dengan rata-rata
3,02, meningkat lagi pada siklus III memperoleh skor 136 dengan rata-rata 3,57.
Peningkatan aktivitas ini dapat terjadi karena dalam kegiatan kelompok, guru
telah memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat berpartisipasi aktif.
Partisipasi aktif siswa ditunjukkan dengan penguasaan siswa yang cukup baik
terhadap materi, berani menanyakan materi yang kurang jelas serta membuat
catatan kecil dari materi yang telah disampaikan. Motivasi yang diberikan guru
mampu

meningkatkan

minat

serta

antusiasme

siswa

dalam

mengikuti
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pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai.
Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2012: 161) bahwa motivasi mendorong
timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul
sesuatu perbuatan seperti belajar.
Aktivitas siswa dalam indikator ini termasuk dalam emotional activities
yang meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah,
berani, tenang, dan gugup, listening activities yang meliputi mendengarkan uraian,
percakapan, diskusi, musik, dan pidato, oral activities yang meliputi menyatakan,
merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, interupsi, serta writing activities yang meliputi, menulis
cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin. (Diedrich dalam Sardiman 2012:
101).
4.2.1.2.6. Membuat bola pertanyaan
Pada indikator membuat bola pertanyaan pada siklus I skor yang diperoleh
adalah 114 dengan rata-rata 2,92, pada siklus II meningkat dengan memperoleh
skor 118 dengan rata-rata 3,10, meningkat lagi pada siklus III memperoleh skor
138 dengan rata-rata 3,63. Peningkatan aktivitas siswa dalam membuat bola
pertanyaan tidak terlepas dari peran guru yang telah memberikan arahan kepada
siswa untuk mengikuti langkah-langkah membuat bola pertanyaan sebagai salah
satu langkah pembelajaran menggunakan model Snowball Throwing yaitu dengan
menuliskan pertanyaan sesuai materi pada kertas kerja yang disediakan,
membentuk kertas kerja menjadi sebuah bola yang kemudian dilemparkan ke
kelompok lain.
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Aktivitas siswa dalam membuat bola pertanyaan termasuk dalam writing
activities yang meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin,
dan motor activities yang meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi,
model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. (Diedrich dalam Sardiman 2012:
101).
4.2.1.2.7. Melakukan diskusi kelompok
Pada indikator melakukan diskusi kelompok pada siklus I skor yang
diperoleh adalah 110 dengan rata-rata 2,82, pada siklus II meningkat dengan
memperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,02, meningkat lagi pada siklus III
memperoleh skor 131 dengan rata-rata 3,44. Aktivitas siswa selalu mengalami
peningkatan secara signifikan, karena guru selalu berusaha untuk membimbing
dan memberi pengarahan kepada siswa mengenai hal yang harus dilakukan siswa
saat kegiatan diskusi kelompok, hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:
159) dalam membimbing kelompok hal yang harus diperhatikan guru antara lain
diskusi harus dilakukan dalam suasana terbuka, dan perlunya perencanaan yang
terdiri dari pemilihan topik yang akan didiskusikan, dapat dipastikan guru dan
siswa telah memiliki latar belakang informasi yang berkaitan denga topik,
penetapan besarnya kelompok, pengaturan tempat duduk.
Aktivitas siswa dalam melakukan diskusi kelompok terdiri dari mental
activities yang meliputi menaggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis,
melihat hubungan, dan mengambil keputusan, oral activities, seperti menyatakan,
merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat,mengadakan
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wawancara, diskusi, interupsi, dan writing activities meliputi menulis cerita,
karangan, laporan, angket, dan menyalin (Diedrich dalam Sardiman, 2012: 101).
4.2.1.2.8. Mempresentasikan hasil diskusi
Indikator mempresentasikan hasil diskusi pada siklus I memperoleh skor 93
dengan rata-rata 2,38. Pada siklus II meningkat dengan perolehan skor 113 ratarata 2,97 dan meningkat lagi pada siklus III dengan skor 129 rata-rata 3,39.
Peningkatan aktivitas ini ditandai dengan keberanian siswa dalam membacakan
hasil diskusi di depan kelas. Keberanian siswa tumbuh karena motivasi yang
selalu diberikan oleh guru kepada siswa agar lebih percaya diri dan aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, peran guru sebagai motivator sangat
diperlukan agar aktivitas siswa dalam pembelajaran terus meningkat. Hal ini
sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 45) bahwa sebagai motivator, guru
hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam
upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang
melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah.
Kegiatan mempresentasikan hasil diskusi mencakup beberapa aktivitas
seperti dikemukakan oleh Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) yang meliputi
oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi dan mental
activities, seperti menaggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat
hubungan, dan mengambil keputusan.
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4.2.1.2.9. Menanggapi hasil diskusi
Berdasarkan hasil observasi indikator menanggapi hasil diskusi pada
siklus I memperoleh skor 107 dengan rata-rata 2,74, pada siklus II memperoleh
skor 116 dengan rata-rata 3,05, kemudian meningkat pada siklus III memperoleh
skor 122 dengan rata-rata 3,21. Peningkatan pada indikator ini terlihat pada
jumlah siswa yang berani menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Aktivitas
menanggapi hasil diskusi ini dapat meningkat karena guru selalu membimbing
siswa agar selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu,
refleksi di setiap akhir pembelajaran, membantu guru untuk meningkatkan
pemberian motivasi kepada siswa dengan harapan dapat meningkatkan keberanian
siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat
Anitah (2009: 1.10) bahwa perhatian dan motivasi memiliki kaitan yang sangat
erat, motivasi berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas, dimana motivasi ini
dapat berupa motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, sedangkan perhatian
merupakan pemusatan energi psikis (pikiran dan perasaan). Makin terpusat
perhatian siswa pada pelajaran, maka proses belajar dan hasil belajarnya akan baik
pula.
Kegiatan siswa dalam menanggapi hasil diskusi mencakup beberapa
aktivitas

yaitu listening activities yang meliputi mendengarkan uraian,

percakapan, diskusi, musik, dan pidato, oral activities seperti : menyatakan,
merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, interupsi, mental activities seperti menaggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan,
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dan emotional activities yang meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. (Diedrich dalam Sardiman,
2012: 101).
4.2.1.2.10. Mengerjakan soal evaluasi
Berdasarkan hasil observasi indikator mengerjakan soal evaluasi pada
siklus I memperoleh skor 118 dengan rata-rata 3,03, pada siklus II memperoleh
skor 117 dengan rata-rata 3,07, kemudian meningkat pada siklus III memperoleh
skor 142 dengan rata-rata 3,73. Aktivitas siswa meningkat pada setiap pertemuan
karena guru telah membimbing siswa untuk terlibat dalam penarikan kesimpulan
di kegiatan akhir pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2012:
92) bahwa kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan guru untuk
mengakhiri pembelajaran dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai
semua yang telah dipelajari dan memberikan tes untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Rusman, Djamarah (2010:
48) menyatakan bahwa salah satu peran guru adalah sebagai evaluator yaitu
dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan instrinsik..
Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal evaluasi meliputi writing
activities yang meliputi menulis menulis cerita, karangan, laporan, angket,
menyalin, dan mental activities yang meliputi menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan
(Diedrich dalam Sardiman 2012: 101).
Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas menunjukan bahwa
aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
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berbantuan media video pembelajaran terus meningkat. Pada siklus I skor rata-rata
yang diperoleh adala 26,99 (kriteria baik), meningkat pada siklus II menjadi 30,27
(kriteria baik), selanjutnya meningkat lagi pada siklus III menjadi 34,29 (kriteria
sangat baik). Terjadi peningkatan pada beberapa indikator aktivitas siswa karena
adanya perbaikan dari hasil refleksi pada setiap siklus. Meskipun peningkatan
yang terjadi hanya sedikit tetapi secara umum terjadi peningkatan yang signifikan.
Peningkatan ini membuktikan bahwa model Snowball Throwing berbantuan
media

video

pembelajaran

dapat

meningkatkan

aktivitas

siswa

dalam

pembelajaran IPS.
4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa
Menurut Gerlach dan Ely (dalam Rifa’I dan Anni, 2011: 85) hasil belajar
merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh peserta didik setelah
melakukan kegiatan belajar. Perubahan tingkah laku yang diharapkan dalam
penelitian ini mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pencapaian
hasil belajar aspek kognitif diperoleh dari data hasil evaluasi, aspek afektif
diperoleh dari lembar penilaian karakter siswa, dan aspek psikomotor diperoleh
dari lembar penilaian produk.
Berdasarkan hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I dalam
pembelajaran IPS dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan
media video pembelajaran diperoleh nilai rata-rata sebesar adalah 72,56 dengan
ketuntasan klasikal 61% dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 24 siswa.
Persentase ketuntasan tersebut naik dari sebelum dilaksanakan tindakan (pra
siklus) dengan ketuntasan klasikal hanya 36%. Kemudian pada siklus II nilai rata-
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rata yang diperoleh naik menjadi 74,73 dengan persentase ketuntasan 78% dengan
jumlah siswa tuntas sebanyak 30 siswa. Nilai ketuntasan belajar setiap siswa
disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan
oleh SDN Tawangmas 01 Kota Semarang pada mata pelajaran IPS kelas IVA
yaitu 70, sedangkan indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah minimal 80%.
Pada siklus III nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 83,81 dengan persentase
ketuntasan 92% dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 35 siswa dan yang belum
tuntas sebanyak 3 siswa. 3 siswa yang mengalami ketidaktuntasan disebabkan
karena tidak memperhatikan dengan seksama saat guru menjelaskan materi, ada
yang bermain sendiri, serta kemampuan kognitifnya di bawah rata-rata. Persentase
ketuntasan klasikal tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan yaitu minimal 80%, sehingga penelitian ini berhenti pada siklus III.
Hasil belajar ranah afektif juga menunjukkan adanya peningkatan pada
tiap siklus. Siklus I memperoleh nilai rata-rata 7,8 dengan kriteria baik, siklus II
meningkat dengan memperoleh nilai rata-rata 8,65 dengan kriteria baik, dan siklus
III meningkat lagi dengan memperoleh nilai rata-rata 9,62 dengan kriteria sangat
baik. Hasil belajar ranah afektif menunjukkan bahwa karakter yang diharapkan
dalam pembelajaran tercapai maksimal. Kategori tujuan dari ranah afektif adalah
penerimaan, penanggapan, penelitian, pengorganisasian, pembentukan pola hidup
(Rifa’i dan Anni, 2011: 87).
Hasil belajar ranah psikomotorik juga menunjukkan adanya peningkatan
pada tiap siklus. Siklus I memperoleh nilai rata-rata produk sebesar 80,7 dengan
kriteria baik, siklus II memperoleh nilai rata-rata produk sebesar 82,3 dengan
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kriteria baik, dan siklus III memperoleh nilai rata-rata 87 dengan kriteria sangat
baik. Hasil belajar psikomotorik ini merupakan hasil pengamatan pada pembuatan
produk peta konsep. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik
seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek serta koordinasi syaraf.
Kategori dari ranah psikomotorik adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing,
gerakan terbiasa, gerakan komplek, penyesuaian dan kreativitas (Rifa‟i dan Anni,
2010: 89).
Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka peneliti
menarik kesimpulan bahwa penerapan model Snowball Throwing berbantuan
media video pembelajaran telah terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas
IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang. Hasil penelitian ini diperkuat oleh
penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yetri Murni
(2013) dalam jurnal Universitas Bung Hatta dengan judul “Improved Student
Learning Activities Learning IV Class IPS Through The Cooperative Model Type
Of Snowball Throwing In SDN 01 Kinali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing
dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dan membuat
rangkuman. Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan pada siklus I
persentasenya adalah 40%, sedangkan pada siklus II adalah 76%. Aktivitas siswa
dalam membuat rangkuman pada siklus I persentasenya adalah 48%, sedangkan
pada siklus II adalah 80%.
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Penelitian lain yang mendukung model Snowball Throwing berbantuan
media video pembelajaran adalah penelitian yang dilakukan oleh Linaksita
Anindyawati (2012) dalam jurnal Universitas Negeri Surabaya dengan judul
“Pemanfaatan Media Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS
Pada Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru
dalam penelitian mengalami peningkatan sebesar 13,3% yaitu dari 72,76% pada
siklus I menjadi 86,60% pada siklus II. Aktivitas siswa selama mengikuti
pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 9,38%, yaitu dari 71,59% pada
siklus I menjadi 80,97% pada siklus II.Ketuntasan belajar siswa secara klasikal
mengalami peningkatan sebesar 14%, yaitu dari 57,14% dengan rata-rata nilai
67,64 pada siklus I menjadi 96,42% dengan rata-rata nilai 81,64 pada siklus II.
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan
menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
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4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas
pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar pada penerapan model Snowball Throwing berbantuan media video
pembelajaran pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang. Selain
itu, terdapat tiga implikasi dalam penelitian ini yaitu implikasi teoritis, praktis,
dan paedagogis.
Implikasi teoritis adalah keterkaitan antara hasil penelitian dengan teoriteori yang digunakan peneliti. Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah
adanya temuan-temuan positif ke arah perbaikan dalam peningkatan kualitas
pembelajaran IPS. Penelitian ini mampu membuktikan bahwa dengan menerapkan
model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS berupa peningkatan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Implikasi Praktis adalah keterkaitan hasil penelitian terhadap proses
pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah
untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga
dapat memacu pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis
demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya
untuk perbaikan kualitas pendidikan.
Implikasi

pedagogis

berupa

keterkaitan

hasil

penelitian

dengan

pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan
kualitas pembelajaran IPS yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor

202

tersebut adalah pendekatan pembelajaran. Implikasi paedogogis dari penelitian ini
adalah sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 43-48) bahwa peranan yang
diperlukan guru sebagai pendidik antara lain sebagai korektor, inspirator,
informator,

organisator,

motivator,

inisiator,

pembimbing,

demonstrator,

pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. Dalam penelitian ini guru
dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan guru.
Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu senantiasa melaksanakan
peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang pendidikan.

BAB V
PENUTUP

5.1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas terhadap keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS melalui model
Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas IVA
SDN Tawangmas 01 Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan guru. Hal tersebut ditunjukkan dari peningkatan 9
keterampilan dasar mengajar dengan kriteria sangat baik. Siklus I memperoleh
skor 21 dengan kategori baik, meningkat pada siklus II dengan skor 28 kategori
baik, dan perolehan meningkat lagi pada siklus III dengan skor sebesar 34 dengan
kategori sangat baik. Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator
keberhasilan dengan kategori sekurang-kurangnya 21,6 ≤ skor < 28,8 2.
Model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran dapat
meningkatkan aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 27,01
dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II dengan skor 30,27 dengan kriteria
baik. Skor pada siklus III meningkat lagi menjadi 34,29 dengan kriteria sangat
baik. Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan dengan
kategori sekurang-kurangnya 24 ≤ skor < 32.
Model Snowball Throwing berbantuan media video pembelajaran dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh
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pada siklus I sebesar 61%, meningkat pada siklus II sebesar 78%. Ketuntasan
belajar klasikal pada siklus III meningkat menjadi 92%.
Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka hipotesis penelitian yaitu
Model Snowball Throwing

berbantuan media video pembelajaran dapat

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPS pada siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Semarang telah
terbukti kebenarannya.
5.2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS pada
siswa kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang, peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
5.2.1. Bagi Guru
a. Ketrampilan guru sebaiknya terus ditingkatkan dengan menerapkan model
Snowball Throwing sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS di SD
b. Guru hendaknya mampu mengkombinasikan media dan mengemasnya
menjadi media yang menarik serta membuat pembelajaran lebih bermakna.
c. Refleksi dilakukan guru setelah pembelajaran berakhir dengan memberikan
kesadaran memperbaiki pembelajaran.
5.2.2. Bagi Siswa
a. Siswa lebih aktif dalam kegiatan diskusi dan lebih berani mengungkapkan
pendapatnya.
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b. Siswa senantiasa meningkatkan motivasi dan minat belajar dan berani
bertanya pada guru jika mengalami kesulitan dalam memahami materi.
5.2.3. Bagi Sekolah
a. Sekolah sebaiknya merawat semua media pembelajaran, fasilitas dan sarana
yang menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat
meningkatkan profesionalisme dalam mengajar.
b. Sekolah hendaknya memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan dengan saling
bekerjasama antar guru.
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LAMPIRAN I
INSTRUMEN PENELITIAN

211

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETRAMPILAN GURU
Indikator keterampilan
Langkah-langkah model Snowball
guru melalui model
Throwing berbantuan media
Keterampilan guru
Snowball Throwing
video pembelajaran
berbantuan media video
pembelajaran
1. Siswa mengamati tayangan 1. Ketrampilan
1. Membuka
pelajaran
video
pembelajaran
yang
membuka
tentang perkembangan
berkaitan dengan materi yang
pelajaran
teknologi menggunakan
akan dipelajari dilanjutkan 2. Ketrampilan
model
Snowball
dengan tanya jawab.
bertanya
Throwing
berbantuan
2. Siswa
memperhatikan 3. Ketrampilan
media
video
penjelasan guru tentang materi
memberi
pembelajaran
yang ditayangkan dalam video
penguatan
(keterampilan membuka
pembelajaran.
4. Ketrampilan
pelajaran)
3. Siswa membentuk kelompok
mengadakan
2. Melakukan variasi dalam
kemudian masing-masing ketua
variasi
pembelajaran
melalui
kelompok maju kedepan untuk 5. Ketrampilan
penayangan
Video
mendapatkan penjelasan materi
menjelaskan
Pembelajaran
tentang
dari guru.
6. Ketrampilan
perkembangan teknologi
4. Masing-masing ketua kelompok
memimpin diskusi
(keterampilan
kembali ke kelompoknya dan
kelompok kecil
mengadakan variasi)
menjelaskan
materi
yang 7. Ketrampilan
3. Kemampuan bertanya
disampaikan oleh guru kepada
mengelola kelas
kepada siswa tentang
teman satu kelompoknya.
8. Ketrampilan
materi
perkembangan
5. Masing-masing siswa dalam
pembelajaran
teknologi melalui model
setiap kelompok diberi satu
perseorangan.
Snowball
Throwing
lembar kertas kerja. Kemudian 9. Ketrampilan
berbantuan media Video
masing-masing siswa dalam
menutup pelajaran
Pembelajaran
kelompok tersebut diminta
(keterampilan bertanya)
menuliskan satu pertanyaan
4. Menjelaskan
materi
yang berkaitan dengan materi
tentang perkembangan
yang telah dijelaskan oleh ketua
teknologi melalui model
kelompok.
Snowball
Throwing
6. Kertas kerja yang berisikan
berbantuan media Video
pertanyaan tersebut, dibuat
Pembelajaran
kepada
seperti bola dan dilemparkan ke
siswa
(keterampilan
kelompok lain sesuai arahan
menjelaskan)
yang diberikan oleh guru.
5. Mengkondisikan siswa
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7. Setelah siswa dalam setiap
kelompok mendapatkan satu
bola yang berisi pertanyaan,
siswa
diberi
kesempatan
untuk mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang telah
didapat
bersama
teman
kelompoknya dan menuliskan
jawaban di kertas kerja yang
telah diberikan.
8. Tiap
kelompok
diberikan
kesempatan
untuk
mempresentasikan
jawaban
dan menanggapi hasil diskusi.
9. Siswa kembali mengamati video
pembelajaran
untuk
mengkonfirmasi jawaban hasil
diskusi.
10. Siswa dengan bimbingan guru
membuat
simpulan
hasil
diskusi.

6.

7.

8.

9.

menjadi
beberapa
kelompok (keterampilan
mengelola kelas)
Membimbing
siswa
untuk membuat bola
pertanyaan
(keterampilan
pembelajaran
perseorangan)
Membimbing
pelaksanaan
diskusi
tentang perkembangan
teknologi melalui model
Snowball
Throwing
berbantuan media video
pembelajaran
(keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok kecil)
Memberikan penguatan
kepada
siswa
(keterampilan memberi
penguatan)
Menutup
pelajaran
tentang perkembangan
teknologi melalui model
Snowball
Throwing
berbantuan media Video
Pembelajaran.
(keterampilan menutup
pelajaran)
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
Langkah-Langkah
Model Snowball
Throwing berbantuan
media video
pembelajaran
1. Siswa
mengamati
tayangan
video
pembelajaran yang
berkaitan
dengan
materi yang akan
dipelajari dilanjutkan
dengan tanya jawab.
2. Siswa
memperhatikan
penjelasan
guru
tentang materi yang
ditayangkan dalam
video pembelajaran.
3. Siswa
membentuk
kelompok kemudian
masing-masing ketua
kelompok
maju
kedepan
untuk
mendapatkan
penjelasan
materi
dari guru.
4. Masing-masing ketua
kelompok kembali ke
kelompoknya
dan
menjelaskan materi
yang
disampaikan
oleh guru kepada
teman
satu
kelompoknya.
5. Masing-masing
siswa dalam setiap
kelompok diberi satu
lembar kertas kerja.
Kemudian masingmasing siswa dalam
kelompok
tersebut
diminta menuliskan
satu pertanyaan yang

Aktivitas Siswa

1. Visual
activities:
membaca, melihat
gambar-gambar,
mengamati
eksperimen,
demonstrasi,
pameran, mengamati
orang lain bekerja,
atau bermain.
2. Oral
activities:
mengemukakan
suatu fakta atau
prinsip,
menghubungkan
suatu
kejadian,
mengajukan,
pertanyaan,
memberi
saran,
mengemukakan
pendapat,
wawancara, diskusi.
3. Listening activities:
mendengarkan
penyajian
bahan,
mendengarkan
percakapan
atau
diskusi kelompok,
mendengarkan suatu
permainan
instrumen
musik,
mendengarkan
siaran radio.
4. Writing activities:
menulis
cerita,
menulis
laporan,
memeriksa
karangan,
bahanbahan
kopi,

Indikator aktivitas siswa
melalui model Snowball
Throwing berbantuan
media video pembelajaran
1. Mempersiapkan
diri
dalam
menerima
pelajaran
(emotional
activities))
2. Memperhatikan
tayangan
video
pembelajaran (visual,
emotional, writing, oral
activities)
3. Memperhatikan
penjelasan
guru
(visual,mental, writing,
oral activities )
4. Membentuk kelompok
(emotional activities)
5. Ketua
kelompok
menjelaskan
materi
dan anggota kelompok
menyimak
materi
(emotional, listening,
oral, writing, activities)
6. Membuat
bola
pertanyaan
(writing,
motor, activities)
7. Melakukan
diskusi
kelompok
(mental,
oral, writing activities)
8. Mempresentasikan hasil
diskusi (oral, mental
activities)
9. Menanggapi
hasil
diskusi (listening, oral,
mental, emotional)
10. Mengerjakan
soal
evaluasi
(writing,
mental activities)
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berkaitan
dengan
materi yang telah
dijelaskan oleh ketua
kelompok.
6. Kertas kerja yang
berisikan pertanyaan
tersebut,
dibuat
seperti bola dan
dilemparkan
ke
kelompok lain sesuai
arahan
yang
diberikan oleh guru.
7. Setelah siswa dalam
setiap
kelompok
mendapatkan
satu
bola yang berisi
pertanyaan,
siswa
diberi
kesempatan
untuk
mendiskusikan
jawaban
dari
pertanyaan
yang
telah
didapat
bersama
teman
kelompoknya
dan
menuliskan jawaban
di kertas kerja yang
telah diberikan.
8. Tiap
kelompok
diberikan
kesempatan
untuk
mempresentasikan
jawaban
dan
menanggapi
hasil
diskusi.
9. Siswa
kembali
mengamati
video
pembelajaran untuk
mengkonfirmasi
jawaban
hasil
diskusi.
10. Siswa
dengan
bimbingan
guru
membuat simpulan
hasil diskusi.

5.

6.

7.

8.

membuat
sketsa,
atau
rangkuman,
mengerjakan
tes,
dan mengisi angket.
Drawing activities:
menggambar,
membuat
grafik,
diagram, peta dan
pola.
Motor
activities:
melakukan
percobaan, memilih
alat-alat,
melaksanakan
pameran, membuat
model,
menyelenggarakan
permainan
(simulasi), menari,
berkebun.
Mental
activities:
merenungkan,
mengingat,
memecahkan
masalah,
menganalisis faktorfaktor, menemukan
hubunganhubungan, membuat
keputusan.
Emotional activities:
minat, membedakan,
berani,
tenang,
merasa
bosan,
gembira,
bersemangat,
bergairah,
gugup
dan sebagainya.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Judul : Penerapan Model Snowball Throwing berbantuan Media Video
Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas
IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang
No

Variabel

1.

Keterampilan
guru dalam
pembelajaran IPS
menggunakan
model Snowball
Throwing
Berbantuan
Media Video
Pembelajaran

Indikator
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Membuka pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
menggunakan
model
Snowball
Throwing
berbantuan media Video
Pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)
Melakukan variasi dalam
pembelajaran
melalui
penayangan
Video
Pembelajaran
tentang
perkembangan
teknologi
(keterampilan mengadakan
variasi)
Kemampuan
bertanya
kepada siswa tentang materi
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan bertanya)
Menjelaskan materi tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran kepada
siswa
(keterampilan
menjelaskan)
Mengkondisikan
siswa
menjadi beberapa kelompok
(keterampilan
mengelola
kelas)
Membimbing siswa untuk
membuat bola pertanyaan
(keterampilan pembelajaran
perseorangan)
Membimbing pelaksanaan
diskusi
tentang

Sumber
Data
Guru

Alat/instrumen
a. Lembar
pengamatan
keterampilan
guru.
b. Catatan
Lapangan
c. Dokumentasi
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8.

9.

2

Aktivitas siswa
dalam
pembelajaran IPS
menggunakan
model Snowball
Throwing
Berbantuan
Media Video
Pembelajaran

perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)
Memberikan
penguatan
kepada siswa (keterampilan
memberi penguatan)
Menutup pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran.
(keterampilan
menutup
pelajaran)

1. Mempersiapkan diri dalam
menerima
pelajaran
(emotional activities))
2. Memperhatikan tayangan
video pembelajaran (visual,
emotional, writing, oral
activities)
3. Memperhatikan penjelasan
guru
(visual,mental,
writing, oral activities )
4. Membentuk
kelompok
(emotional activities)
5. Ketua
kelompok
menjelaskan materi dan
anggota
kelompok
menyimak
materi
(emotional, listening, oral,
writing, activities)
6. Membuat bola pertanyaan
(writing, motor, activities)
7. Melakukan
diskusi
kelompok (mental, oral,
writing activities)
8. Mempresentasikan
hasil
diskusi
(oral,
mental
activities)
9. Menanggapi hasil diskusi
(listening, oral, mental,
emotional)

Siswa

a. Lembar
pengamatan
aktivitas
siswa
b. Catatan
Lapangan.
c. Dokumentasi
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3

Hasil belajar
siswa dalam
pembelajaran IPS
menggunakan
model Snowball
Throwing
berbantuan media
video
pembelajaran

10. Mengerjakan soal evaluasi
(writing, mental activities)
Ranah Kognitif:
Hasil
1. Menyebutkan
jenis-jenis belajar
teknologi (C1)
siswa
2. Mengidentifikasi
perkembangan
teknologi
produksi (C2)
3. Membandingkan teknologi
produksi tradisional dan
modern (C2)
4. Menentukan
manfaat
perkembangan
teknologi
produksi bagi kehidupan
manusia (C3)
5. Mengidentifikasi
perkembangan
teknologi
komunikasi (C2)
6. Membandingkan teknologi
komunikasi pada masa lalu
dan masa kini (C2)
7. Menentukan
manfaat
perkembangan
teknologi
komunikasi bagi kehidupan
manusia (C3)
8. Mengidentifikasi
perkembangan
teknologi
transportasi (C2)
9. Membandingkan teknologi
transportasi tradisional dan
modern (C2)
10. Menentukan
manfaat
perkembangan
teknologi
transportasi bagi kehidupan
manusia (C3)
Ranah Afektif:
1. Membiasakan diri untuk
bersikap jujur, bertanggung
jawab, dan percaya diri (A5)
Ranah Psikomorik:
2. Menciptakan produk dalam
diskusi kelompok (P5)

a. Lembar
LKS/
evaluasi
b. Lembar
penilaian
sikap
c. Lembar
penilaian
produk
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL SNOWBALL THROWING
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus ….
1. Sekolah

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

2. Nama Guru

: Ani Lestari

3. Hari/tanggal

: …………………

4. Kelas/semester

: IVA/ II

5. Mata Pelajaran

: IPS

Petunjuk:
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan
deskriptor pengamatan!
a. nilai 4 = jika semua deskriptor/item tampak.
b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor/item yang tampak
c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor / item yang tampak.
d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor / item yang tampak.
e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor/item yang tampak
(Rusman,2012: 98)

No.

Indikator

Deskriptor

1.

Membuka pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
menggunakan
model
Snowball
Throwing
berbantuan media video
pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)

2.

Melakukan variasi dalam
pembelajaran
melalui
penayangan
video
pembelajaran
tentang
perkembangan
teknologi

a. Melakukan
pra
pembelajaran
b. Memberikan apersepsi
c. Menumbuhkan motivasi
siswa
d. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
tentang
perkembangan teknologi
a. Video yang ditampilkan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
b. Gambar dan audio mudah
dipahami

Tampak
(√)

Jumlah
Skor
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3.

4.

5.

6.

(keterampilan mengadakan c. Video yang ditampilkan
variasi)
dapat didengar dan dilihat
dengan jelas
d. Video yang ditampilkan
menarik perhatian siswa
Kemampuan
bertanya a. Mengungkapkan
kepada siswa tentang materi
pertanyaan secara singkat
perkembangan
teknologi
dan jelas
melalui model Snowball b. Penyebaran
pertanyaan
Throwing berbantuan media
kepada seluruh siswa
Video
Pembelajaran c. Memberi waktu berpikir
(keterampilan bertanya)
kepada siswa sebelum
menjawab
d. Memberi
konfirmasi
jawaban
Menjelaskan materi tentang a. Menggunakan
bahasa
perkembangan
teknologi
yang jelas dan mudah
melalui model Snowball
dipahami siswa
Throwing berbantuan media b. Memberikan contoh dan
Video Pembelajaran kepada
ilustrasi
siswa
(keterampilan c. Memberikan penekanan
menjelaskan)
pada hal-hal yang penting
d. Memberikan
balikan
dengan
memberi
kesempatan
bertanya
kepada siswa.
Mengkondisikan
siswa a. Memberikan
petunjuk
menjadi beberapa kelompok
pembentukan kelompok
(keterampilan
mengelola
dengan jelas
kelas)
b. Membantu
siswa
mengatur tempat duduk
c. Mengatur kelas agar tetap
kondusif
d. Membentuk
kelompok
secara heterogen
Membimbing siswa untuk a. Membimbing siswa untuk
membuat bola pertanyaan
menuliskan
pertanyaan
(keterampilan
mengajar
dikertas kerja yang telah
kelompok kecil
dan
disediakan.
perorangan)
b. Membimbing siswa agar
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c.

d.

7.

Membimbing pelaksanaan a.
diskusi
tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball b.
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan membimbing c.
diskusi kelompok kecil)
d.

8.

Memberikan
penguatan a.
kepada siswa (keterampilan
memberi penguatan)
b.

c.

d.
9.

Menutup pelajaran tentang a.
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball b.
Throwing berbantuan media c.

pertanyaan yang ditulis
sesuai dengan materi yang
telah disampaikan.
Membimbing siswa untuk
membentuk kertas kerja
yang berisi pertanyaan
menyerupai bola.
Memberikan
arahan
kepada
siswa
untuk
melemparkan
bola
pertanyaan yang telah
dibuat
Memusatkan
perhatian
siswa pada tujuan dan
topik diskusi
Meminta komentar siswa
dan memberikan informasi
tambahan
Memberikan kesempatan
siswa untuk berpartisipasi
Memberi waktu berpikir
agar siswa siap
menyajikan hasil diskusi
Memberi penguatan verbal
(berupa kata-kata positif:
bagus, pintar, hebat, dsb)
Memberi
penguatan
gestural (acungan jempol,
senyuman,
anggukan
kepala, tepuk tangan dll)
Memberi
penguatan
berupa symbol (stiker,
gambar)
Memberikan
penguatan
dengan segera
Menyimpulkan
materi
pembelajaran
Memberikan evaluasi
Memberikan umpan balik
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Video
Pembelajaran.
(keterampilan
menutup d. Memberikan tindak lanjut
pelajaran)
SKOR TOTAL
KATEGORI PENILAIAN
Skor minimal (t) = 0 x 9 = 0
Skor maksimal (r) = 4 x 9 = 36

()
(r+i) = 0+

=

(r+2(i) = 0 + 2 (

) = 14,4

(r+3(i) = 0 + 3 (

) = 21,6

(r +4(i) = 0 + 4 (

) = 28,8

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru
Skala penilaian
Kategori penilaian
28,8 ≤ skor ≤ 36
Sangat baik
21,6 ≤ skor < 28,8
Baik
14,4 ≤ skor < 21,6
Cukup
Tidak Baik
≤ skor < 14,4
Sangat Tidak Baik
0 ≤ skor

Semarang,
Kolaborator

2015

Marfuah, S.Pd. SD
NIP. 19600506 198206 2 004
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL SNOWBALL THROWING
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus.......
1. Sekolah

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

2. Nama Praktikan

: Ani Lestari

3. Hari/tanggal

:..............................................

4. Kelas/semester

: IVA/ II

5. Mata Pelajaran

: IPS

Petunjuk:
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan
deskriptor pengamatan!
a. nilai 4 = jika semua deskriptor/item tampak.
b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor/item yang tampak
c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor / item yang tampak.
d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor / item yang tampak.
e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor/item yang tampak
(Rusman,2012: 98)
No.

Indikator

Deskriptor

1.

Mempersiapkan
diri
dalam
menerima
pelajaran
(emotional
activities))

2.

Memperhatikan
tayangan
video
pembelajaran

a. Siswa tertib dan rapi di tempat
duduk masing-masing
a. Menyiapkan sarana dan prasarana
untuk belajar
b. Mengikuti pelajaran dengan baik
dan disiplin
c. Siswa menaruh minat saat guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran.
a. Memperhatikan dengan seksama
penjelasan yang ada pada video.
b. Sikap
tenang
saat
video

Tampak
(√)

Jumlah
Skor
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(visual, emotional,
writing,
oral
activities )

c.
d.

3.

Memperhatikan
penjelasan
guru
(visual,mental,
writing,
oral
activities )

4.

Membentuk
kelompok
(emotional
activities)

5.

Ketua kelompok
menjelaskan
materi
dan
anggota
kelompok
menyimak materi
(emotional,
listening,
oral,
writing, activities)
Membuat
bola
pertanyaan
(writing, motor,
activities)

6.

7.

Melakukan
diskusi kelompok

a.
b.
c.

ditayangkan.
Siswa mencatat bagian penting dari
video yang ditayangkan
Memberi
tanggapan
terhadap
media video yang ditayangkan.
Memperhatikan penjelasan guru
Merespon penjelasan guru
Mencatat materi yang dijelaskan
oleh guru.

d. Siswa
berani
mengajukan
pertanyaan tentang penjelasan guru
yang belum dimengerti.
a. Siswa mengikuti petunjuk guru
dalam membentuk kelompok.
b. Siswa duduk dengan tertib di
kelompoknya masing-masing.
c. Siswa menunjuk ketua kelompok.
d. Siswa mendengarkan pengarahan
dari
guru
tentang
kegiatan
kelompok.
a. Siswa duduk dengan tertib di dalam
kelompok.
b. Siswa mendengarkan penjelasan
materi dengan baik.
c. Siswa menanyakan materi yang
kurang
jelas
kepada
ketua
kelompok.
d. Siswa membuat catatan kecil dari
penjelasan ketua kelompok.
a. Menuliskan pertanyaan di kertas
kerja yang telah disediakan.
b. Menulis pertanyaan sesuai dengan
materi.
c. Membentuk kertas kerja yang berisi
pertanyaan menyerupai bola
d. Melemparkan bola pertanyaan ke
kelompok lain sesuai arahan guru.
a. Mendiskusikan
jawaban
dari
pertanyaan yang didapat dengan
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(mental,
oral,
writing activities)

b.
c.
d.

8.

Mempresentasikan
hasil diskusi (oral,
mental activities)

a.
b.
c.
d.

9.

Menanggapi hasil
diskusi (listening,
oral,
mental,
emotional)

a.
b.
c.
d.

10.

Mengerjakan soal
evaluasi (writing,
mental activities)

a.
b.
c.

teman kelompok.
Berdiskusi tanpa mengganggu
kelompok lain.
Aktif memberikan urun pendapat.
Menuliskan jawaban dari hasil
diskusi pada kertas yang telah
disediakan
Membacakan jawaban hasil diskusi
di depan kelas.
Menggunakan bahasa yang baik
dan benar saat presentasi.
Kejelasan dalam menyampaikan
jawaban hasil diskusi.
Jawaban yang dipresentasikan
sesuai dengan pertanyaan yang
didapatkan.
Memperhatikan presentasi teman.
Memberikan pendapat mengenai
hasil diskusi teman.
Pendapat yang disampaikan sesuai
dengan materi diskusi.
Menggunakan bahasa yang sopan
dalam mengutarakan pendapat
Siswa mengerjakan evaluasi secara
mandiri.
Siswa mengerjakan evaluasi tanpa
membuka buku.
Siswa mengerjakan evaluasi di
tempat duduk sendiri.

d. Siswa mengerjakan sesuai waktu
yang ditentukan.
SKOR TOTAL
KATEGORI PENILAIAN
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Skor minimal (t) = 0 x 10 = 0
Skor maksimal (r) = 4 x 10 = 40

()
(r+i) = 0+8 = 8
(r+2(i) = 0 + 2 (8) =16
(r+3(i) = 0 + 3 (8) = 24
(r +4(i) = 0 + 4 (8) = 32

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa
Skala penilaian

Kategori penilaian

32 ≤ skor ≤ 40

Sangat baik

24 ≤ skor < 32

Baik

16 ≤ skor < 24

Cukup

8≤ skor < 16

Tidak Baik

0 ≤ skor < 8

Sangat Tidak Baik

Semarang,
Observer

(………………………..)

2015
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Lembar Pengamatan Karakter Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui
Model Snowball Throwing Berbatuan Media Video Pembelajaran
Siklus ….
Nama siswa

:............................

Kelas/Semester

: IVA/II

Mata Pelajaran

: IPS

Petunjuk:
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan deskriptor
pengamatan!
a. nilai 4 = jika semua deskriptor/item tampak.
b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor/item yang tampak
c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor / item yang tampak.
d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor / item yang tampak.
e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor/item yang tampak
(Rusman,2012: 98)
No.

Indikator

Deskriptor

1.

Menyatakan Kejujuran

2.

Berpegang pada
tanggung jawab

3.

Menunjukkan
kepercayaan diri

a. Mengemukakan apa adanya
b. Berbicara secara terbuka
c. Menunjukkan
fakta
yang
sebenarnya
d. Mengakui kesalahan
a. Melaksanakan kewajiban
b. Menaati tata tertib
c. Memelihara fasilitas
d. Menjaga kebersihan lingkungan
a. Pantang menyerah
b. Berani menyatakan pendapat
c. Berani bertanya
d. Berpenampilan tenang

SKOR TOTAL
KATEGORI PENILAIAN

Tampak
(√)

Jumlah
Skor
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Skor minimal (t) = 0 x 3 = 0
Skor maksimal (r) = 4 x 3 = 12

()
(r+i) = 0+2,4 = 2,4
(r+2(i) = 0 + 2 (2,4) =4,8
(r+3(i) = 0 + 3 (2,4) = 7,2
(r +4(i) = 0 + 4 (2,4) = 9,6

Skala penilaian

Kategori penilaian

9,6 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

7,2 ≤ skor < 9,6

Baik

4,8 ≤ skor < 7,2

Cukup

2,4≤ skor < 4,8

Tidak Baik

0 ≤ skor < 2,4

Sangat Tidak Baik

Semarang,
Observer

(............................)

2015
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Lembar Penilaian Produk Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui model
Snowball Throwing Berbantuan Media Video Pembelajaran
Siklus ….
Nama Kelompok

:............................

Nama SD

: SDN Tawangmas 01 Semarang

Kelas/Semester

: IVA/ II

Hari/Tanggal

:.............................

No
1.

Tahap
Persiapan
(persepsi dan
kesiapan)

Deskripsi
1. Membawa alat dan bahan
yang dibutuhkan.
2. Menyiapkan alat dan bahan
di atas meja kelompok.
3. Memperhatikan
petujuk
guru sebelum membuat
produk.

Skor
1-10

2.

Pembuatan
produk

1-10

3.

Penilaian
Produk

1. Membuat peta konsep
dengan anggota kelompok
2. Membuat tabel laporan
3. Membuat
kalimat
penjelasan.
1. Produk yang dihasilkan
sesuai dengan materi
yang dipelajari.
2. Produk menjelaskan isi
materi dengan bahasa
yang tepat.
3. Produk
bersih
dari
coretan
4. Produk dibuat dengan
tulisan yang rapi.

Nilai Akhir
Sumber : Majid (2014: 280-281)
Skor tiap deskriptor adalah 1-10, maka:
Skor maksimal= skor maksimal tiap item × banyak item
10 × 10
100
Nilai = skor yang diperoleh × 100
Skor maksimal

1-10
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Kemudian nilai dikonversikan ke dalam pedoman penilaian akademik
UNNES sebagai berikut:
Pedoman penilaian psikomotorik
Nilai

Kategori

86-100
81-85
71-80
66-70
61-65

A
AB
B
BC
C

56-60

CD
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS KELAS
IVA SDN TAWANGMAS 01 KOTA SEMARANG MELALUI MODEL
SNOWBALL THROWING BERBATUAN MEDIA VIDEO
PEMBELAJARAN
Siklus

:

Kelas/ Semester

: IVA/ II

Hari/ Tanggal

:

Subjek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang nampak namun tidak
direncanakan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses
pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran!

Catatan

:

........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................
Observer

(...........................)
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LAMPIRAN 2
PERANGKAT PEMBELAJARAN
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SIKLUS 1
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS I
Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan

kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar

Indikator

Materi

2.3 Mengenal
2.3.1. Menyebutkan jenis- 1. Jenis-jenis
perkembangan
jenis teknologi
teknologi
teknologi produksi, 2.3.2. Mengidentifikasi
2. Perkemban
komunikasi,
dan
perkembangan
gan
transportasi
serta
teknologi produksi
teknologi
pengalaman
2.3.3. Membandingkan
produksi
menggunakannya
teknologi produksi 3. Teknologi
tradisional
dan
produksi
modern
tradisional
2.3.4. Menentukan
dan
manfaat
modern.

Kegiatan Pembelajaran
a. Siswa memperhatikan
media video
b. Siswa
melakukan
tanya jawab dengan
guru
c. Siswa mendengarkan
penjelasan materi dari
guru secara garis
besar.
d. Siswa berkelompok
sebanyak 8 kelompok

Penilaian
Teknik :

Alokasi

Sumber Belajar

waktu
3 jp

1.

Hisnu, Tantya dan

Tertulis

Winardi.

Bentuk :

Ilmu Pengetahuan

1. Pilihan

Sosial

4:SD/MI

Ganda.

Kelas

IV.

2. Essay

2008.

Jakarta:Depdiknas.
2.

Pujiati,
Heny
Yuliati.

Retno
dan

Umi
2008.
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perkembangan
4. Manfaat
e. Masing-masing ketua
teknologi produksi
perkembang
kelompok maju ke
bagi
kehidupan
an
depan
untuk
manusia
teknologi
mendengarkan
produksi
penjelasan materi dari
bagi
guru
kehidupan
f. Masing-masing ketua
manusia
kelompok
kembali
ke
kelompoknya,
untuk
menjelaskan
materi kepada teman
satu kelompoknya.
g. Siswa diberi satu
lembar kertas kerja,
untuk
menuliskan
satu pertanyaan yang
menyangkut
materi
yang
sudah
dijelaskan oleh ketua
kelompok.
h. Kertas kerja dibuat
seperti
bola
dan
dilemparkan
ke
kelompok lain

Cerdas
Pengetahuan
Sosial

4:

untuk

SD/MI kelas IV.
Jakarta:Depdiknas.
3.

Sadiman
Shendy

dan
Amalia.

2008.

Ilmu

Pengetahuan
Sosial

4:SD/MI

Kelas

IV.

Jakarta:Depdiknas.
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i. Setelah siswa dalam
setiap
kelompok
mendapatkan
satu
bola/satu pertanyaan,
siswa mendiskusikan
jawaban
dari
pertanyaan
j. Tiap
kelompok
mempresentasikan
jawaban
dan
menanggapi
hasil
diskusi.
k. Siswa
dengan
bimbingan
guru
menyimpulkan hasil
diskusi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Jumlah Pertemuan

: 1 × pertemuan

Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

II. Kompetensi Dasar
2.3 Mengenal

perkembangan

teknologi

produksi,

komunikasi,

dan

transportasi serta pengalaman menggunakannya
III. Indikator
2.3.1. Menyebutkan jenis-jenis teknologi
2.3.2. Mengidentifikasi perkembangan teknologi produksi
2.3.3. Membandingkan teknologi produksi tradisional dan modern
2.3.4. Menentukan manfaat perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan
manusia

IV. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pengamatan video tentang perkembangan teknologi, siswa dapat
Menyebutkan jenis-jenis teknologi dengan tepat.
2. Melalui pengamatan video tentang perkembangan teknologi produksi,
siswa dapat Mengidentifikasi perkembangan teknologi produksi dengan
benar.
3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan teknologi
produksi tradisional dan modern dengan teliti.
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4. Melalui

diskusi

kelompok,

siswa

dapat

menentukan

manfaat

perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan manusia dengan teliti.
Karakter Moral yang Ingin Dicapai: Jujur, Tanggung Jawab,
Percaya Diri
V. Materi Ajar
1. Jenis-jenis teknologi
2. Perkembangan teknologi produksi
3. Teknologi produksi tradisional dan modern.
4. Manfaat perkembangan teknologi produksi dalam kehidupan manusia
VI.

Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Kooperatif Tipe Snowball Throwing

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan.
VII. Media dan Sumber Belajar
Media

:Video tentang perkembangan teknologi produksi

Sumber Belajar :
1.

Hisnu, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI
Kelas IV. Jakarta:Depdiknas.

2.

Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008.

Cerdas Pengetahuan

Sosial 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta:Depdiknas.
3.

Sadiman dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI
Kelas IV. Jakarta:Depdiknas.

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan (5 menit)
a. Salam.
b. Berdo’a
c. Prersensi
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d. Guru mengecek kesiapan belajar siswa, ruang belajar siswa, dan
media-media yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran
e. Guru melakukan apresepsi dengan mengajukan pertanyaan “Anakanak, tahukah kalian dari mana nasi yang kalian makan berasal?”
f. Menyampaikan pokok-pokok materi yang nanti akan disampaikan
sesuai dengan silabus
g. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Siswa memperhatikan media video tentang perkembangan teknologi
produksi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)
b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru terkait dengan video yang
ditayangkan. (eksplorasi)
c. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru secara garis besar
tentang perkembangan teknologi produksi. (elaborasi)
d. Siswa berkelompok sebanyak 8 kelompok (masing-masing anggota
kelompok terdiri dari 5-4 siswa. (elaborasi)
e. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi dari guru tentang perkembangan teknologi produksi.
(elaborasi)
f. Masing-masing

ketua

kelompok

kembali

ke

kelompoknya,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada
temannya. (elaborasi)
g. Siswa diberi satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan

satu

pertanyaan yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh
ketua kelompok. (elaborasi)
h. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola
dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh
guru. (elaborasi)
i. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban

239

dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan
menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. (elaborasi)
j. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan
jawaban dan menanggapi hasil diskusi. (elaborasi)
k. Siswa melihat kembali tayangan video untuk mengkonfirmasi
jawaban hasil diskusi. (elaborasi)
l. Siswa secara berkelompok membuat peta konsep tentang materi
perkembangan teknologi produksi. (elaborasi)
m. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi dan
membuat rangkuman dari hasil kegiatan kelompoknya. (konfirmasi)
n. Kelompok

yang

paling

antusias

dalam

kegiatan

kelompok

mendapatkan penghargaan dari guru. (konfirmasi)
o. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)
3. Kegiatan Penutup
a.

Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran
hari ini

b.

Siswa mengerjakan soal evaluasi

c.

Guru memberikan soal pengayaan bagi siswa yang tuntas dan
memberikan remidial bagi siswa yang belum tuntas sebagai tindak
lanjut.

d.
IX.

Guru menutup pelajaran dengan berdoa

Penilaian
1.

Prosedur Penilaian
a. penilaian awal : tidak ada
b. penilaian proses : ada
c. penilaian akhir : ada

2.

Teknik Penilaian

3.

Jenis Tes

: Tes dan Non Tes

a. Tes tertulis
b. Tugas kelompok
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4.

Bentuk Tes
Soal pilihan ganda dan uraian

5. Instrumen (terlampir)

Semarang, 7 Maret 2015

Kolaborator

Guru

Marfuah, S.Pd. SD

Ani Lestari

NIP 19600506 198206 2 004

NIM 1401410164
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LAMPIRAN 1
BAHAN AJAR

1. Pengertian Teknologi
Teknologi berarti keseluruhan sarana atau alat yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan manusia. Teknologi diciptakan
untuk mempermudah manusia melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan
teknologi pekerjaan yang dulunya membutuhkan tenaga yang besar, sekarang bisa
dilakukan dengan tenaga kecil. Dengan teknologi pula pekerjaan yang dulunya
membutuhkan waktu lama, sekarang hanya butuh waktu yang sangat singkat.
2. Jenis-jenis teknologi
Teknologi banyak sekali jenisnya. Di antaranya sebagai berikut :
a. Teknologi peralatan rumah tangga
Contoh teknologi peralatan rumah tangga adalah lampu, jam dinding,
mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, pemotong rumput
dan lain sebagainya.
b. Teknologi produksi
Contoh teknologi produksi adalah mesin traktor, mesin pemintal benang,
mesin penggiling padi, mesin pemotong kayu dan lain sebagainya.
c. Teknologi transportasi
Contoh teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil,
kapal laut dan pesawat terbang.
d. Teknologi komunikasi
Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon dan internet.
3. Perkembangan Teknologi Produksi
Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia
untuk menghasilkan barang atau jasa. Masyarakat pada masa lalu sudah dapat
memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun,
teknologi yang digunakannya masih sangat sederhana.
Berikut akan dibahas mengenai teknologi produksi. Di antaranya teknologi
produksi pangan dan sandang.
a. Teknologi pangan
Teknologi produksi pangan membantu pemenuhan kebutuhan pangan.
Kebutuhan pangan berkaitan dengan pertanian. Para petani pada zaman dulu
mengolah tanah menggunakan bajak yang ditarik kerbau atau sapi. Pada masa
sekarang, petani sudah menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah.
Petani zaman dulu menginjak-injak ikatan padi untuk memisahkan butir-butir padi
dari batangnya. Zaman sekarang, petani memakai mesin perontok padi. Selain itu,
untuk mendapatkan beras, petani zaman dulu menumbuk padi di tempat
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menumbuk padi. Pada zaman sekarang, petani tidak usah bersusah payah
menumbuk padi. Petani sekarang sudah memakai mesin penggiling padi untuk
mendapatkan beras.
b. Teknologi sandang
Pakaian merupakan kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang pada masa
lalu dan masa kini berbeda. Pada masa lalu kebutuhan sandang bersifat sederhana.
Pengolahannya pun bersifat sederhana, yaitu dibuat sendiri. Caranya dengan
menenun. Menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Pada cara ini hasil
yang diperoleh sedikit. Kebutuhan sandang pada masa kini lebih modern. Ini
karena banyak menggunakan alat-alat berteknologi modern. Pada masa kini
kebutuhan sandang tidak dilakukan sendiri. Akan tetapi, dikerjakan oleh pabrik.
4. Keunggulan dan kelemahan teknologi produksi masa lalu dan masa kini
a. Teknologi produksi tradisional
Keunggulan:
 Biaya yang dikeluarkan murah
 Ramah lingkungan
Kelemahan:
 Membutuhkan waktu yang lama
 Hasil yang diperoleh sedikit
b. Teknologi produksi modern
Keunggulan:
 Membutuhkan waktu yang lebih cepat
 Hasil melimpah
Kelemahan:
 Tidak ramah lingkungan
 Harganya mahal
5. Manfaat perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan manusia
 Mempermudah pekerjaan manusia.
 Meningkatkan hasil produkasi
 Mempercepat proses produksi
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LAMPIRAN II
MEDIA PEMBELAJARAN

Video Pembelajaran Perkembangan Teknologi Produksi
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA SISWA
KOLOM PERTANYAAN
Nama
:
No Absen
:
Nama kelompok:

Petunjuk !
1. Dengarkan penjelasan materi dari ketua kelompok !
2. Tuliskan satu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh
ketua kelompok pada kolom pertanyaan !
3. Bentuklah kertas kerja menjadi bola pertanyaan dan lemparkan ke kelompok
lain sesuai arahan guru !
Pertanyaan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................

KOLOM JAWABAN
Nama
:
No absen
:
Nama kelompok:
Petunjuk !
1. Baca dengan seksama pertanyaan yang kamu dapatkan !
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan yang telah kamu dapatkan
3. Tulislah jawabanmu pada kolom jawaban yang disediakan !
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KUNCI JAWABAN LKS

Teknologi berarti keseluruhan sarana atau alat yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan manusia.
Teknologi banyak sekali jenisnya. Di antaranya sebagai berikut :
a. Teknologi peralatan rumah tangga
Contoh lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas,
kipas angin, pemotong rumput dan lain sebagainya.
b. Teknologi produksi
Contoh mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, mesin
pemotong kayu dan lain sebagainya.
c. Teknologi transportasi
Contoh sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut dan pesawat terbang.
d. Teknologi komunikasi
Contoh radio, televisi, telepon dan internet.
Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia
untuk menghasilkan barang atau jasa.
a. Teknologi pangan
Tradisional : bajak, lesung dan alu
Modern
: mesin traktor, mesin perontok padi, mesin penggiling padi.
b. Teknologi sandang
Tradisional : menenun, dan membuat pakaian sendiri.
Modern
: menggunakan alat berteknologi modern dan dikerjakan oleh
pabrik.
Keunggulan dan kelemahan teknologi produksi tradisional dan modern
a. Teknologi produksi tradisional
Keunggulan:
 Biaya yang dikeluarkan murah
 Ramah lingkungan
Kelemahan:
 Membutuhkan waktu yang lama
 Hasil yang diperoleh sedikit
b. Teknologi produksi modern
Keunggulan:
 Membutuhkan waktu yang lebih cepat
 Hasil melimpah
Kelemahan:
 Tidak ramah lingkungan
 Harganya mahal
Manfaat perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan manusia
 Mempermudah pekerjaan manusia.
 Meningkatkan hasil produkasi
 Mempercepat proses produksi
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LAMPIRAN IV
KISI-KISI SOAL EVALUASI
SIKLUS I

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi waktu
Standar Kompetensi
kabupaten/kota dan provinsi
No
1

Kompetensi Dasar

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: IV / II
: 3 × 35 menit
: 3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
Materi

Indikator

2.3 Mengenal
1. Jenis-jenis
2.3.1. Menyebutkan
perkembangan
teknologi
jenis-jenis
teknologi
2. Perkembangan
teknologi
produksi,
teknologi
2.3.2. Mengidentifikasi
komunikasi, dan
produksi
perkembangan
transportasi serta 3. Teknologi
teknologi
pengalaman
produksi
produksi
menggunakannya
tradisional dan 2.3.3. Membandingkan
modern
teknologi
4. Manfaat
produksi
perkembangan
tradisional
dan

Penilaian

Bentuk Soal

Jenjang

Nomor soal

Tes Tertulis

Pilihan Ganda
Isian

C1

Pilihan ganda:
1

C2

Pilihan ganda:
2, 3, 5
Isian:
1, 2
Pilihan ganda:
4, 7, 8, 9, 10
Isian:
3,4

C2
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teknologi
modern
produksi
bagi 2.3.4. Menentukan
kehidupan
manfaat
manusia
perkembangan
teknologi
produksi
bagi
kehidupan
manusia

C3

Pilihan ganda:
6
Isian:
5
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LAMPIRAN V
LEMBAR EVALUASI SIKLUS I
Nama
No. Absen

:
:

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di bawah ini pada jawaban
paling tepat !
1. Segala sarana atau alat untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan
serta dapat mempermudah pekerjaan manusia.disebut ….
A. teknologi
B. usaha
C. kemampuan
D. fasilitas
2. Teknologi yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang bagi
kebutuhan manusia disebut ….
A. teknologi komunikasi
B. teknologi produksi
C. teknologi transportasi
D. teknologi kendaraan
3. Mesin penggiling merupakan salah satu contoh teknologi ….
A. komunikasi
B. produksi
C. transportasi
D. perhubungan
4. Salah satu teknologi sederhana untuk membuat pakaian yaitu ….
A. mesin pabrik
B. bajak
C. lesung
D. alat tenun dari kayu
5. Para petani menggunakan perontok padi yang merupakan teknologi ….
A. produksi
B. industri
C. transportasi
D. komunikasi
6. Untuk mempermudah kegiatan pertanian pada jaman sekarang, teknologi
modern yang sering digunakan adalah ….
A. Bajak
B. Lesung
C. Traktor
D. alat tenun dari kayu
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7. Membuat pakaian dengan cara menenun merupakan salah satu kegiatan
menggunakan teknologi ….
A. modern
B. maju
C. masa kini
D. sederhana
8. Di bawah ini yang termasuk teknologi produksi masa lalu adalah ….
A. mesin traktor, lesung dan alat tenun
B. lesung, mesin penggiling padi dan traktor
C. lesung, alat tenun dan bajak dengan bantuan hewan
D. mesin penggiling padi, mesin jahit dan traktor
9. Pada jaman dahulu, petani menggunakan teknologi sederhana untuk
menumbuk beras menggunakan ….
A. mesin penggiling padi
B. mesin perontok padi
C. mesin pengolah beras
D. lesung dan alu
10. Keunggulan menggunakan mesin penggiling padi adalah ….
A. memerlukan waktu yang lama dan hasil melimpah
B. memerlukan waktu yang singkat dan tidak menguras tenaga
C. menguras tenaga dan hasil melimpah
D. memerlukan waktu yang singkat namun menguras tenaga
B. Jawablah dengan jawaban yang jelas !
1. Apa yang dimaksud dengan teknologi produksi ?
2. Sebutkan 3 macam teknologi beserta contohnya !
3. Sebutkan 3 contoh teknologi produksi tradisional !
4. Sebutkan 3 contoh teknologi produksi modern !
5. Sebutkan 2 keunggulan dan kelemahan menggunakan teknologi produksi
modern !
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LAMPIRAN VI
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI DAN PENSKORAN
KUNCI JAWABAN
Pilihan Ganda
1. A
2. B
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. C
9. D
10. B
Isian
1. Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia untuk
menghasilkan barang atau jasa.
2. Teknologi produksi contohnya : mesin penggiling padi, mesin traktor dan
mesin pemanen padi.
Teknologi komunikasi, contohnya : telepon, radio, televise, handphone,
internet, dll.
Teknologi transportasi, contohnya : kapal, pesawat, mobil, motor, dll.
3. Contoh alat produksi tradisional : bajak dengan bantuan hewan, cangkul, alat
tenun dari kayu, alat untuk membatik, dll.
4. Contoh teknologi produksi modern : mesin jahit, mesin tenun, traktor, mesin
pemanen padi, mesin penggiling padi, mesin batik, dll.
5. Keunggulan menggunakan teknologi produksi modern :
c. menghemat waktu
d. hasil melimpah
Kelemahan menggunakan teknologi produksi modern :
a. Tidak ramah lingkungan
b. Harganya mahal

PENSKORAN
A. Nilai maksimal =
B. Nilai maksimal : 1 = 2
2=2
3=2
4=2
5=2+

10

10
20
Nilai Akhir

= 20 ; 2
= 10

+
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LAMPIRAN VII
PENGAYAAN DAN REMIDIAL

LEMBAR PENGAYAAN SIKLUS I
Nama
No. Absen

:
:

1. Salah satu kelemahan teknologi produksi tradisional adalah ….
A. prosesnya lama
B. menggunakan tenaga mesin
C. menimbulkan polusi
D. hasilnya jelek
2. Bahan baku pembuatan kertas adalah ….
A. karet
B. kayu
C. kapas
D. bambu
3. Teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan ….
A. bajak
B. ani-ani
C. traktor
D. kerbau
4. Industri tekstil adalah industri yang menghasilkan ….
A. kain
B. ban
C. mobil
D. kertas
5. Gerabah atau tembikar adalah barang-barang yang terbuat dari ….
A. bambu
B. kayu
C. tanah liat
D. batu
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LEMBAR REMIDIAL SIKLUS I
Nama

:

No. Absen

:

1. Para petani menggunakan perontok padi yang merupakan teknologi ….
A. produksi
B. industri
C. transportasi
D. komunikasi
2. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut ....
A. memasak
B. produksi
C. proyeksi
D. prosesi
3. Cara tradisional untuk mengolah padi menjadi beras dilakukan dengan cara
....
A. mencuci
B. menumbuk
C. menjemur
D. membakar
4. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi ....
A. sederhana
B. kuno
C. modern
D. super
5. Petani tradisional membajak sawah dengan ....
A. bajak
B. sabit
C. bajak traktor
D. cangkul
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LAMPIRAN VIII
KUNCI JAWABAN PENGAYAAN DAN REMIDIAL

Pengayaan:
1. A
2. B
3. A
4. A
5. C

Remidial:
1. A
2. B
3. B
4. C
5. A
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LAMPIRAN IX
LEMBAR PENILAIAN SIKAP ATAU KARAKTER
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Peserta Didik
1

1

FAN

2

ARD

3

AN

4

ANS

5

AAI

6

ADKP

7

AABA

8

AVS

9

ADS

10

BAN

11

BN

12

CPA

13

DFS

14

DAF

15

EW

16

FS

17

GBM

18

GIF

19

HAM

20

IYH

21

IKR

22

KMA

23

KDY

Bertanggung

Jujur
2

3

Percaya Diri

Jawab
4

1

2

3

4

1

2

3

4
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24

MAV

25

MFA

26

MNNH

27

MSP

28

MIFR

29

MUJ

30

RFKS

31

RF

32

RS

33

REP

34

SENH

35

WNS

36

DFNM

37

DTE

38

AC

39

KWM
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LAMPIRAN X
PEDOMAN PENILAIAN PRODUK
Judul : Penerapan Model Snowball Throwing Berbantuan Media Video
Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IVA
SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Siklus I
Nama Kelompok

:............................

Nama SD

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IV A/ II

Hari/Tanggal

: Sabtu, 7 Maret 2015

No
1.

Tahap
(Majid, 2014:281)
Persiapan
(persepsi dan kesiapan)

2.

Pembuatan produk

3.

Penilaian Produk

Nilai Akhir

Deskripsi
1. Membawa alat dan
bahan yang dibutuhkan.
2. Menyiapkan alat dan
bahan di atas meja
kelompok.
3. Memperhatikan petujuk
guru sebelum membuat
produk.
1. Membuat peta konsep
dengan
anggota
kelompok
2. Membuat tabel laporan
3. Membuat
kalimat
penjelasan.
1. Produk yang dihasilkan
sesuai dengan materi
yang dipelajari.
2. Produk menjelaskan isi
peta konsep dengan
bahasa yang tepat.
3. Produk bersih dari
coretan
4. Produk dibuat dengan
tulisan yang rapi.

Skor
1-10

1-10

1-10
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Catatan:
Semakin baik kemampuan yang ditampilkan peserta didik. semakin tinggi skor
yang diperoleh
Kriteria penilaian berdasarkan pedoman akademik UNNES:
A

= 86-100

AB = 81-85
B

= 71-80

BC = 66-70
C

= 61-65

CD = 56-60

Penskoran:
Skor maksimal tiap item = 10
Skor maksimal= skor maksimal tiap item × banyak item
10 × 10 = 100

Nilai = skor yang diperoleh
Skor maksimal

× 100
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SIKLUS 2
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS II

Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan

kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar

Indikator

Materi

2.3 Mengenal
2.3.5. Mengidentifikasi
1. Perkembang
perkembangan
perkembangan
an teknologi
teknologi
teknologi
komunikasi
produksi,
komunikasi
2. Teknologi
komunikasi, dan 2.3.6. Membandingkan
komunikasi
transportasi serta
teknologi
pada masa
pengalaman
komunikasi
pada
lalu
dan
menggunakannya
masa lalu dan masa
masa kini
kini
3. Manfaat
2.3.7. Menentukan
perkembang
manfaat
an teknologi

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

a. Siswa memperhatikan
media video
b. Siswa
melakukan
tanya jawab dengan
guru
c. Siswa mendengarkan
penjelasan materi dari
guru secara garis besar
d. Siswa
berkelompok
sebanyak 8 kelompok
e. Masing-masing ketua

Teknik :
Tertulis
Bentuk :
1. Pilihan
Ganda.
2. Isian

Alokasi
Sumber Belajar
waktu
3 JP 1. Hisnu, Tantya dan
Winardi.
2008.
Ilmu Pengetahuan
Sosial
4:SD/MI
Kelas
IV.
Jakarta:Depdiknas.
2. Pujiati, Retno Heny
dan Umi Yuliati.
2008.
Cerdas
Pengetahuan Sosial
4: untuk SD/MI
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perkembangan
teknologi
komunikasi
bagi
kehidupan manusia

komunikasi
bagi
kehidupan
manusia
f.

g.

h.

i.

kelompok maju ke
depan
untuk
mendengarkan
penjelasan materi dari
guru
Masing-masing ketua
kelompok kembali ke
kelompoknya, untuk
menjelaskan
materi
kepada teman satu
kelompoknya.
Siswa
diberi
satu
lembar kertas kerja,
untuk menuliskan satu
pertanyaan
yang
menyangkut
materi
yang sudah dijelaskan
oleh ketua kelompok.
Kertas kerja dibuat
seperti
bola
dan
dilemparkan
ke
kelompok lain
Setelah siswa dalam
setiap
kelompok

3.

kelas
IV.
Jakarta:Depdiknas.
Sadiman
dan
Shendy
Amalia.
2008.
Ilmu
Pengetahuan Sosial
4:SD/MI Kelas IV.
Jakarta:Depdiknas.
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mendapatkan
satu
bola/satu pertanyaan,
siswa mendiskusikan
jawaban
dari
pertanyaan
j. Tiap
kelompok
mempresentasikan
jawaban
dan
menanggapi
hasil
diskusi.
k. Siswa
dengan
bimbingan
guru
menyimpulkan
hasil
diskusi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3× 35 menit

Jumlah Pertemuan

: 1 × pertemuan

I. Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi
II. Kompetensi Dasar
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan
transportasi serta pengalaman menggunakannya
III. Indikator
2.3.5. Mengidentifikasi perkembangan teknologi komunikasi
2.3.6. Membandingkan teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa kini
2.3.7. Menentukan manfaat perkembangan teknologi komunikasi bagi
kehidupan manusia

IV. Tujuan Pembelajaran
1.

Melalui pengamatan video tentang perkembangan teknologi komunikasi,
siswa dapat mengidentifikasi teknologi komunikasi dengan tepat.

2.

Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan teknologi
komunikasi pada masa lalu dan masa kini dengan teliti.

3.

Melalui

diskusi

kelompok,

siswa

dapat

menentukan

manfaat

perkembangan teknologi komunikasi bagi kehidupan manusia dengan
teliti.
Karakter Moral yang Ingin Dicapai: Jujur, Tanggung Jawab,
Percaya Diri
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V. Materi Ajar
1. Perkembangan Teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini
2. Teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini
3. Manfaat perkembangan teknologi komunikasi bagi kehidupan manusia
VI.

Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Kooperatif Tipe Snowball Throwing

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan.
VII. Media dan Sumber Belajar
Media

:Video tentang perkembangan teknologi komunikasi

Sumber Belajar :
1.

Hisnu, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI
Kelas IV. Jakarta:Depdiknas.

2.

Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008.

Cerdas Pengetahuan

Sosial 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta:Depdiknas.
3.

Sadiman dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI
Kelas IV. Jakarta:Depdiknas.

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan (5 menit)
a. Salam.
b. Berdo’a
c. Prersensi
d. Guru mengecek kesiapan belajar siswa, ruang belajar siswa, dan
media-media yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran
e. Guru melakukan apresepsi dengan mengajukan pertanyaan “Anakanak, siapa yang hari ini membawa handphone?”
f. Menyampaikan pokok-pokok materi yang nanti akan disampaikan
sesuai dengan silabus
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g. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Siswa memperhatikan media video tentang perkembangan teknologi
komunikasi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)
b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai media video
yang ditayangkan. (eksplorasi)
c. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru secara garis besar
tentang perkembangan teknologi komunikasi. (elaborasi)
d. Siswa berkelompok sebanyak 8 kelompok (masing-masing anggota
kelompok terdiri dari 5-4 siswa. (elaborasi)
e. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi dari guru tentang perkembangan teknologi
komunikasi. (elaborasi)
f. Masing-masing

ketua

kelompok

kembali

ke

kelompoknya,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada
temannya. (elaborasi)
g. Siswa diberi satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan

satu

pertanyaan yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh
ketua kelompok. (elaborasi)
h. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola
dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh
guru. (elaborasi)
i. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan
menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. (elaborasi)
j. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan
jawaban dan menanggapi hasil diskusi. (elaborasi)
k. Siswa melihat kembali tayangan video untuk mengkonfirmasi
jawaban hasil diskusi. (elaborasi)
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l. Siswa membuat peta konsep tentang perkembangan teknologi
komunikasi di Indonesia. (elaborasi)
m. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi dan
membuat rangkuman dari hasil kegiatan kelompoknya. (konfirmasi)
n. Kelompok

yang

paling

antusias

dalam

kegiatan

kelompok

mendapatkan penghargaan dari guru. (konfirmasi)
o. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)
3. Kegiatan Penutup
a. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran
hari ini
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c. Siswa yang tuntas diberikan pengayaan dan yang belum tuntas
diberikan remidial sebagai tindak lanjut.
d. Guru menutup pelajaran

IX.

Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. penilaian awal : tidak ada
b. penilaian proses : ada
c. penilaian akhir : ada
2.

Teknik Penilaian

3.

Jenis Tes

: Tes dan Non Tes

a. Tes tertulis
b. Tugas kelompok
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4.

Bentuk Tes
Soal pilihan ganda dan uraian

5. Instrumen (terlampir)

Semarang, 16 Maret 2015

Kolaborator

Guru

Marfuah, S.Pd. SD

Ani Lestari

NIP 19600506 198206 2 004

NIM 1401410164
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LAMPIRAN 1
BAHAN AJAR

1. Perkembangan Teknologi Komunikasi
Komunikasi

merupakan

kegiatan

mengirim

dan

menerima

pesan.

Komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Kita tidak
dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh kalau tidak ada alat
komunikasi. Teknologi komunikasi berkembang dari yang sederhana ke teknologi
yang modern. Tentu saja teknologi komunikasi zaman dulu berbeda dengan
teknologi komunikasi zaman sekarang.
a. Teknologi Komunikasi Zaman Dulu
Orang-orang zaman dahulu sudah menggunakan alat-alat komunikasi. Pada
zaman dulu, orang menggunakan alat kentongan, tali, telik sandi, surat, dan kurir
untuk berkomunikasi.
1) Kentongan
Kentongan ialah sebuah alat komunikasi yang digunakan orang zaman dulu.
Alat ini digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah alat yang
terbuat dari kayu/ bambu. Kentongan ada yang terbuat dari bambu dan ada juga
yang terbuat dari batang kayu yang diberi lobang atau rongga di dalamnya.
Kentongan berfungsi sebagai sarana komunikasi di antara penduduk desa.
Cara membunyikan kentongan tersebut berbeda-beda. Misalnya, cara
membunyikan kentongan untuk kerja bakti atau musyawarah berbeda dengan
ketika ada serangan, pencurian, atau perampokan. Hal ini telah menjadi
kesepakatan di antara warga desa. Pada zaman dulu, setiap rumah mempunyai
kentongan. Zaman sekarang pun, di desa-desa masih dipakai kentongan untuk
berkomunikasi.
2) Telik sandi
Telik sandi atau mata-mata adalah orang yang dipilih untuk mengintip atau
menyusup masuk ke dalam pertahanan musuh. Tugas utamanya adalah mencari
tahu kekuatan dan kelemahan musuh. Informasi dari telik sandi ini penting untuk
mengalahkan musuh.
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3) Kurir
Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan
khusus itu bisa dalam bentuk surat atau lisan. Isinya biasanya adalah pesan rahasia
antarkerajaan. Kurir harus melakukan penyamaran. Bila tertangkap musuh, nyawa
kurir dipertaruhkan. Kurir adalah orang pilihan yang telah teruji keberanian dan
kesetiaannya.
4) Tali Pohon
Cara ini digunakan pada zaman penjajahan. Seutas tali yang panjang
dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lain. Tali itu menjadi alat
komunikasi dari suatu tempat pengintaian ke perkampungan. Di ujung tali diberi
kaleng atau alat-alat yang bila ditarik akan mengeluarkan bunyi-bunyian. Bunyibunyian ini merupakan tanda bahaya.
e. Teknologi komunikasi saat ini
Pada dasarnya cara berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu komunikasi
langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi bila dua
orang atau lebih berbincang-bincang dengan saling berhadapan muka. Sedangkan
komunikasi secara tidak langsung terjadi bila orang yang berkomunikasi
menggunakan suatu alat perantara. Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi
melalui surat, telegram, telepon, handy talkie, pager, telepon, TV, internet, koran,
dan majalah.
1) Surat
Ada bermacam-macam surat. Jika dilihat dari bentuk, isi, dan bahasanya,
surat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan
surat niaga.
2) Telegram
Telegram disebut juga surat kawat. Telegram ialah berita yang dikirim
melalui telegraf. Kode-kode atau isyarat yang digunakan untuk mengirim pesan
melalui telegraf disebut morse. Kamu dapat mengirim telegram di kantor
telegram. Berita yang kamu tulis pada telegram itu, hendaknya singkat namun
jelas. Sebab jika berita yang kamu tulis terlalu banyak, maka uang yang
dikeluarkan untuk mengirim telegram juga banyak.
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3) Telepon
Telepon merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Dengan
menekan nomor tujuan dalam waktu singkat kita dapat berkomunikasi dengan
teman atau siapa saja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem
pembicaraan melalui telepon ada yang disebut lokal dan ada juga interlokal. Lokal
yaitu hubungan telepon di dalam kota atau daerah yang berdekatan. Interlokal
adalah sambungan telepon dari kota yang satu ke kota yang lain.
Telepon pertama dibuat pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell di
Amerika Serikat. Ada banyak macam bentuk telepon. Bentuk telepon pertama
yang digunakan Bell, bagian telinga sekaligus juga merupakan bagian mulutnya.
Saat ini sudah banyak orang yang menggunakan telepon yang tidak berkabel.
Telepon seperti itu dinamakan telepon genggam (handphone).
4) HT (Handy Talkie)
HT termasuk alat komunikasi menyerupai telepon genggam. Biasa
digunakan polisi, tentara, satpam, pendaki gunung, dan tim SAR.
5) Pager
Pager (radio panggil) adalah alat komunikasi satu arah. Jika ada pesan
yang masuk, pager akan berbunyi dan pesannya tertulis pada layar pager.
6) Radio
Radio adalah salah satu alat komunikasi yang efektif. Pada zaman dulu,
melalui radio para pemimpin bangsa dapat membangkitkan semangat para
pejuang supaya tidak menyerah dan putus asa. Sekarang ini, radio menjadi sarana
hiburan dan berita. Melalui radio, kita dapat mendengar lagu-lagu dan sandiwarasandiwara. Itu artinya radio menjadi sarana hiburan. Melalui radio kita dapat
mendengarkan berita-berita penting yang terjadi baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Itulah maksudnya radio menjadi sarana berita.
Atas jasa Guglielmo Marconi, kita dapat menikmati siaran radio. Marconi
itulah yang pertama kali menemukan radio. Ia berasal dari Italia. Marconi lahir
pada tahun 1874 di Bologna, Italia. Ayah Marconi adalah orang Italia. Ibunya
berasal dari Irlandia.
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Di negara kita sudah ada banyak stasiun radio. Stasiun pemancar radio ada
yang dikelola pemerintah dan ada yang dikelola swasta. Stasiun pemancar radio
pemerintah bernama RRI (Radio Republik Indonesia). RRI berdiri pertama kali
pada tanggal 11 September 1945.
7) Televisi
Kita dapat melihat berbagai peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh dari
tempat tinggal kita melalui televisi. Di negara kita, dulu hanya ada satu stasiun
televisi, yaitu TVRI. Sekarang, kita dapat menyaksikan berbagai acara dari
banyak stasiun televisi. Televisi merupakan sarana komunikasi yang sangat
penting karena menjadi sarana informasi dan hiburan.
Orang yang pertama kali membuat televisi adalah John Logie Baird. Ia
berkebangsaan Inggris. Ide pertamanya untuk membuat televisi gagal. Pada tahun
1923, dia mulai mengutak-atik mesin untuk memindahkan gambar sekaligus suara
lewat radio. Dia berhasil mengirim gambar kasar ke pesawat penerima yang
berjarak beberapa meter tanpa kabel. Pada bulan Januari 1926, dia
mendemonstrasikan televisi di depan umum di Institut Kerajaan di London. Ini
adalah peragaan televisi pertama kalinya.
8) Media Cetak
Saat ini sangat banyak pilihan media cetak. Ada majalah atau koran yang
terbit harian, mingguan, bulanan, atau tiga bulanan. Media cetak tersebut
mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kita. Berbagai macam informasi dan
pengetahuan bisa kita dapatkan apabila kita rajin membaca dari media cetak.
Beberapa surat kabar yang setia melayani para pembaca, misalnya, Kompas,
Media Indonesia, Suara Pembaruan, Republika, dan lain-lain.
9) Internet
Zaman sekarang sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Alat
komunikasi itu bernama internet. Peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi
melalui internet adalah komputer. Melalui internet itu kita dapat berkomunikasi
dengan orang lain di seluruh dunia. Kita juga dapat membaca berita, mengirim
atau menerima gambar, mengirim atau menerima surat melalui e-mail, dan lainlain.
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LAMPIRAN II
MEDIA PEMBELAJARAN

Video Pembelajaran Perkembangan Teknologi Komunikasi
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA SISWA DAN KUNCI JAWABAN
KOLOM PERTANYAAN
Nama
:
No absen
:
Nama kelompok:

Petunjuk !
1. Dengarkan penjelasan materi dari ketua kelompok !
2. Tuliskan satu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh
ketua kelompok pada kolom pertanyaan !
3. Bentuklah kertas kerja menjadi bola pertanyaan dan lemparkan ke kelompok
lain sesuai arahan guru !
Pertanyaan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

KOLOM JAWABAN
Nama
:
No Absen
:
Nama kelompok:
Petunjuk !
1. Baca dengan seksama pertanyaan yang kamu dapatkan !
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan yang telah kamu dapatkan
3. Tulislah jawabanmu pada kolom jawaban yang disediakan !
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KUNCI JAWABAN LKS

Perkembangan Teknologi Komunikasi
Komunikasi merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan.
a. Teknologi Komunikasi Zaman Dulu
1) Kentongan
2) Telik sandi
3) Kurir
4) Tali Pohon
b. Teknologi komunikasi saat ini
Pada dasarnya cara berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu komunikasi
langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi bila dua
orang atau lebih berbincang-bincang dengan saling berhadapan muka. Sedangkan
komunikasi secara tidak langsung terjadi bila orang yang berkomunikasi
menggunakan suatu alat perantara. Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi
melalui surat, telegram, telepon, handy talkie, pager, telepon, TV, internet, koran,
dan majalah.
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LAMPIRAN IV
KISI-KISI SOAL EVALUASI
SIKLUS II

Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi

No
1

Kompetensi Dasar
2.3 Mengenal

Materi

Indikator

1. Perkembangan 2.3.5. Mengidentifikasi

perkembangan

Teknologi

perkembangan

teknologi

komunikasi

teknologi

produksi,

masa lalu dan

komunikasi

komunikasi,

dan

masa kini

transportasi serta

2. Teknologi

pengalaman

Penilaian

komunikasi

Pilihan Ganda

Jenjang

Nomor soal

C1

Pilihan Ganda

Isian

1-10
Isian 1-5

2.3.6. Membandingkan
teknologi
komunikasi

Tes Tertulis

Bentuk Soal

pada

C2
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menggunakannya

masa lalu dan

masa lalu dan masa

masa kini

kini

3. Manfaat

2.3.7. Menentukan

C3

perkembangan

manfaat

teknologi

perkembangan

komunikasi

teknologi

bagi

komunikasi

kehidupan

kehidupan manusia

manusia

bagi
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LAMPIRAN V
LEMBAR EVALUASI SIKLUS II
Nama
No. Absen

:
:

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di bawah ini pada jawaban
paling tepat !
1. Di bawah ini yang merupakan teknologi komunikasi masa lalu adalah ….
A. telepon
B. hp
C. kentongan
D. televisi
2. Penemu telepon adalah seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama….
A. John Logie Baird
B. Alexander Graham Bell
C. M Glugielmo Marconi
D. Johannes Gutenberg
3. Berikut ini yang termasuk teknologi komunikasi dengan isyarat adalah ….
A. faximile
B. rambu-rambu lalu lintas
C. e-mail
D. short message service (sms)
4. Mengirim surat dengan perangko dapat menggunakan jasa ….
A. pos indonesia
B. pos dan giro
C. telkom
D. dinas perhubungan
5. Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah ….
A. koran dan telepon
B. televisi dan majalah
C. buku dan buletin
D. surat kabar dan radio
6. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh
alat komunikasi pada zaman dahulu adalah ....
A. e-mail
B. satelit
C. kentongan
D. pesawat
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7. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang termasuk
alat komunikai modern adalah ....
A. televisi
B. kulkas
C. mobil
D. traktor
8. Orang yang diutus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia ke
kerajaan lain adalah ....
A. pak pos
B. kurir
C. kusir
D. pramugari
9. Jangkauan komunikasi masa lalu ternyata lebih … dari jangkauan komunikasi
masa kini.
A. dekat
B. jauh
C. cepat
D. mahal
10. Kain yang direntangkan berisi slogan, iklan atau berita yang perlu diketahui
masyarakat umum disebut ….
A. spanduk
B. tabloid
C. poster
D. pamflet
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Apa saja alat komunikasi yang digunakan pada masa kini?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi langsung!
3. Sebutkan 5 contoh media cetak!
4. Sebutkan 2 contoh komunikasi dengan isyarat!
5. Sebutkan dua nama surat kabar yang kamu ketahui.
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LAMPIRAN VI
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI DAN PENSKORAN
KUNCI JAWABAN
Pilihan Ganda
1. C
2. B
3. B
4. A
5. C
6. C
7. A
8. B
9. B
10. A
Isian
1. Telephone, handphone, televisi.
2. Komunikasi yang dilakukan tanpa perantara.
3. Surat kabar, majalah, buletin, spanduk, dan poster.
4. Kentongan, rambu-rambu lalu lintas.
5. Suara merdeka, jawa pos.
PENSKORAN
A. Nilai maksimal =
B. Nilai maksimal : 1 = 2
2=2
3=2
4=2
5=2+

10

10
20
Nilai Akhir

= 20 ÷ 2
= 10

+
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LAMPIRAN VII
SOAL PENGAYAAN DAN REMIDIAL

PENGAYAAN:
1. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh
alat komunikasi pada zaman dahulu adalah ....
A. e-mail
B. satelit
C. kentongan
D. pesawat
2. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang termasuk
alat komunikai modern adalah ....
A. televisi
B. kulkas
C. mobil
D. traktor
3. Orang yang diutus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia ke
kerajaan lain adalah ....
A. pak pos
B. kurir
C. kusir
D. pramugari
4. Mengirim surat dengan perangko dapat menggunakan jasa ….
A. Pos Indonesia
B. Pos dan Giro
C. Telkom
D. Dinas Perhubungan
5. Telepon sebagai alat komunikasi ditemukan oleh ….
A. Marconi
B. Alexander Graham Bell
C. John Logie Baird
D. Samuel Morse
REMIDIAL:
1. Sebutkan keuntungan menonton televisi!
2. Sebutkan kerugian menonton televisi!
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LAMPIRAN VIII
KUNCI JAWABAN PENGAYAAN DAN REMIDIAL

PENGAYAAN
1. C
2. A
3. B
4. A
5. B

REMIDIAL
1. Keuntungan menonton televisi:


Memberikan wawasan dan pengetahuan



Memberikan informasi dan hiburan

2. Kerugian menonton televisi:


Mencontoh hal-hal yang tidak baik



Menjadi malas belajar
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LAMPIRAN IX
LEMBAR PENILAIAN SIKAP ATAU KARAKTER
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Peserta Didik
1

1

FAN

2

ARD

3

AN

4

ANS

5

AAI

6

ADKP

7

AABA

8

AVS

9

ADS

10

BAN

11

BN

12

CPA

13

DFS

14

DAF

15

EW

16

FS

17

GBM

18

GIF

19

HAM

20

IYH

21

IKR

22

KMA

23

KDY

Bertanggung

Jujur
2

3

Percaya Diri

Jawab
4

1

2

3

4

1

2

3

4
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24

MAV

25

MFA

26

MNNH

27

MSP

28

MIFR

29

MUJ

30

RFKS

31

RF

32

RS

33

REP

34

SENH

35

WNS

36

DFNM

37

DTE

38

AC

39

KWM
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LAMPIRAN IX
PEDOMAN PENILAIAN PRODUK

Judul : Penerapan Model Snowball Throwing Berbantuan Media Video
Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IVA
SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Siklus II
Nama Kelompok

:............................

Nama SD

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IV A/ II

Hari/Tanggal

:Senin, 16 Maret 2015

No
1.

2.

3.

Tahap
Deskripsi
(Majid, 2014:281)
Persiapan
1. Membawa alat dan bahan
(persepsi dan kesiapan)
yang dibutuhkan.
2. Menyiapkan
alat
dan
bahan di atas meja
kelompok.
3. Memperhatikan
petujuk
guru sebelum membuat
produk.
Pembuatan produk
1. Membuat peta konsep
dengan anggota kelompok
2. Membuat tabel laporan
3. Membuat
kalimat
penjelasan.
Penilaian Produk
1. Produk yang dihasilkan
sesuai dengan materi yang
dipelajari.
2. Produk menjelaskan isi
peta konsep dengan bahasa
yang tepat.
3. Produk bersih dari coretan
4. Produk dibuat dengan
tulisan yang rapi.
Nilai Akhir

Skor
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Catatan:
Semakin baik kemampuan yang ditampilkan peserta didik. semakin tinggi skor
yang diperoleh (0-100)
Kriteria penilaian berdasarkan pedoman akademik UNNES:
A

= 86-100

AB = 81-85
B

= 71-80

BC = 66-70
C

= 61-65

CD = 56-60

Penskoran:
Skor tiap item = 10
Skor maksimal= skor tiap item × banyak item
10 × 10 = 100

Nilai = skor yang diperoleh
Skor maksimal

× 100
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SIKLUS 3
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS 11I
Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan

kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran

2.3 Mengenal
2.3.8. Mengidentifikasi
1. Perkemban a.
perkembangan
perkembangan
gan
teknologi produksi,
teknologi
teknologi
komunikasi,
dan
transportasi
transportasi b.
transportasi
serta 2.3.9. Membandingkan
2. Teknologi
pengalaman
teknologi
transportasi
menggunakannya
transportasi
tradisional c.
tradisional
dan
dan modern
modern
3. Manfaat
2.3.10. Menentukan
perkembang
manfaat
an
d.

Siswa
memperhatikan
media video
Siswa
melakukan
tanya jawab dengan
guru
Siswa mendengarkan
penjelasan
materi
dari guru secara garis
besar.
Siswa berkelompok

Penilaian
Teknik :

Alokasi

Sumber Belajar

waktu
3 JP

1.

Hisnu, Tantya dan

Tertulis

Winardi.

Bentuk :

Ilmu Pengetahuan

1. Pilihan

Sosial

4:SD/MI

Ganda.

Kelas

IV.

2. Isian

2008.

Jakarta:Depdiknas
.
2.

Pujiati,
Heny

Retno
dan

Umi
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perkembangan
teknologi
transportasi bagi
kehidupan manusia

teknologi
transportasi
bagi
kehidupan
manusia

e.

f.

g.

h.

sebanyak 8 kelompok
Masing-masing ketua
kelompok maju ke
depan
untuk
mendengarkan
penjelasan
materi
dari guru
Masing-masing
ketua
kelompok
kembali
ke
kelompoknya, untuk
menjelaskan materi
yang
disampaikan
oleh guru kepada
temannya.
Siswa diberi satu
lembar kertas kerja,
untuk
menuliskan
satu
pertanyaan
yang
menyangkut
materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua
kelompok.
Kertas kerja dibuat

Yuliati.

2008.

Cerdas
Pengetahuan
Sosial 4: untuk
SD/MI kelas IV.
Jakarta:Depdiknas
.
3.

Sadiman
Shendy

dan
Amalia.

2008.

Ilmu

Pengetahuan
Sosial

4:SD/MI

Kelas

IV.

Jakarta:Depdiknas
.
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seperti bola dan
dilemparkan
ke
kelompok lain
i. Setelah siswa dalam
setiap
kelompok
mendapatkan
satu
bola/satu pertanyaan,
siswa mendiskusikan
jawaban
dari
pertanyaan
j. Tiap
kelompok
mempresentasikan
jawaban
dan
menanggapi
hasil
diskusi.
k. Siswa
dengan
bimbingan
guru
menyimpulkan hasil
diskusi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Jumlah Pertemuan

: 1 × pertemuan

Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

II. Kompetensi Dasar
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan
transportasi serta pengalaman menggunakannya
III. Indikator
2.3.8. Mengidentifikasi perkembangan teknologi transportasi
2.3.9. Membandingkan teknologi transportasi tradisional dan modern
2.3.10. Menentukan manfaat perkembangan teknologi transportasi bagi
kehidupan manusia

IV. Tujuan Pembelajaran
1.

Melalui pengamatan video tentang perkembangan teknologi transportasi,
siswa dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi transportasi
dengan tepat.

2.

Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan teknologi
transportasi tradisional dan modern dengan teliti.

3.

Melalui

diskusi

kelompok,

siswa

dapat

menentukan

manfaat

perkembangan teknologi transportasi bagi kehidupan manusia dengan
teliti.
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Karakter Moral yang Ingin Dicapai
Jujur, Tanggung Jawab, Percaya Diri

V. Materi Ajar
1. Perkembangan Teknologi transportasi
2. Teknologi transportasi tradisional dan modern
3. Manfaat perkembangan teknologi transportasi bagi kehidupan manusia
VI.

Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Kooperatif Tipe Snowball Throwing

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan.
VII. Media dan Sumber Belajar
Media

:Video tentang perkembangan teknologi transportasi

Sumber Belajar :
1.

Hisnu, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI
Kelas IV. Jakarta:Depdiknas.

2.

Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008.

Cerdas Pengetahuan

Sosial 4: untuk SD/MI kelas IV. Jakarta:Depdiknas.
3.

Sadiman dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI
Kelas IV. Jakarta:Depdiknas.

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan (5 menit)
a. Salam.
b. Berdo’a
c. Prersensi
d. Guru mengecek kesiapan belajar siswa, ruang belajar siswa, dan
media-media yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran
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e. Guru melakukan apresepsi dengan mengajukan pertanyaan “Anakanak, siapa yang tadi pagi naik kendaraan saat berangkat ke sekolah?”
f. Menyampaikan pokok-pokok materi yang nanti akan disampaikan
sesuai dengan silabus
g. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan
2. Kegiatan inti (60 menit)
a. Siswa memperhatikan media video tentang perkembangan teknologi
transportasi yang ditayangkan oleh guru. (eksplorasi)
b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai media video
yang ditayangkan. (eksplorasi)
c. Siswa

mendengarkan

penjelasan

materi

dari

guru

tentang

perkembangan teknologi transportasi, (elaborasi)
d. Siswa berkelompok sebanyak 8 kelompok (masing-masing anggota
kelompok terdiri dari 5-4 siswa. (elaborasi)
e. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan
penjelasan materi dari guru tentang perkembangan teknologi
transportasi. (elaborasi)
f. Masing-masing

ketua

kelompok

kembali

ke

kelompoknya,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada
temannya. (elaborasi)
g. Siswa diberi satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan

satu

pertanyaan yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh
ketua kelompok. (elaborasi)
h. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola
dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh
guru. (elaborasi)
i. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu
pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan
menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. (elaborasi)
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j. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan
jawaban dan menanggapi hasil diskusi. (elaborasi)
k. Siswa melihat kembali tayangan video untuk mengkonfirmasi
jawaban hasil diskusi. (elaborasi)
l. Siswa membuat peta konsep tentang perkembangan teknologi
transportasi di Indonesia. (elaborasi)
m. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi dan
membuat rangkuman dari hasil kegiatan kelompoknya. (konfirmasi)
n. Kelompok

yang

paling

antusias

dalam

kegiatan

kelompok

mendapatkan penghargaan dari guru. (konfirmasi)
o. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai
materi yang belum dimengerti. (konfirmasi)
3. Kegiatan Penutup
a. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran
hari ini
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
c. Siswa yang tuntas diberikan pengayaan dan yang belum tuntas
diberikan remidial sebagai tindak lanjut.
d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa

IX.

Penilaian
1.

Prosedur Penilaian
a. penilaian awal : tidak ada
b. penilaian proses : ada
c. penilaian akhir : ada

2.

Teknik Penilaian

3.

Jenis Tes

: Tes dan Non Tes

a. Tes tertulis
b. Tugas kelompok
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4.

Bentuk Tes
Soal pilihan ganda dan uraian

5.

Instrumen (terlampir)

Semarang, 20 Maret 2015

Kolaborator

Guru

Marfuah, S.Pd. SD

Ani Lestari

NIP 19600506 198206 2 004

NIM 1401410164
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LAMPIRAN 1
BAHAN AJAR

1. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI
Transportasi adalah sarana perhubungan. Sarana ini mempermudah untuk
sampai ke tempat tujuan. Baik mengangkut orang maupun barang. Perkembangan
sarana transportasi mengalami kemajuan. Dahulu daya angkut terbatas. Selain itu,
kecepatannya juga sangat terbatas. Akan tetapi, sekarang mengalami peningkatan
dan perubahan.
a. Transportasi darat
Sarana angkutan melalui jalan darat disebut transportasi darat. Angkutan
darat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bermesin dan tidak bermesin. Angkutan
tidak bermesin bersifat tradisional. Berlangsung sejak dahulu. Misalnya, sepeda,
becak, delman, gerobak, dan sebagainya. Transportasi yang tidak menggunakan
mesin umumnya menggunakan hewan. Hewan-hewan itu biasanya hewan besar,
seperti kuda, sapi, unta dan sebagainya.
Angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern. Harganya lebih
mahal. Daya angkut lebih cepat. Contohnya, sepeda motor, mobil, bus, kereta api,
dan sebagainya. Kereta api merupakan angkutan darat. Kereta dapat mengangkut
penumpang dan barang dalam jumlah besar. Jenis kereta api ada dua, yaitu kereta
api listrik dan kereta api batu bara.
b. Transportasi laut
Transportasi laut ada yang bermesin dan tidak bermesin. Contoh tidak
bermesin, seperti perahu dayung, kapal layar, dan sebagainya. Adapun yang
bermesin adalah kapal laut. Kapal laut ada yang berukuran besar dan kecil. Kapal
yang besar dapat mengangkut bus, truk, dan sebagainya.
c. Transportasi udara
Transportasi udara di Indonesia telah berkembang. Perkembangannya itu ke arah
kemajuan. Angkutan udara lebih mahal dibandingkan angkutan lainnya. Waktu
tempuh angkutan udara lebih cepat. Angkutan udara di Indonesia ditangani oleh
Departemen Perhubungan RI. Penerbangan yang diusahakan pemerintah, yaitu
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Garuda Indonesia. Adapun penerbangan swasta adalah Mandala, Batavia, Lion,
dan sebagainya.
Selain pesawat alat transportasi udara lainnya adalah helikopter.
Helikopter daya angkutnya lebih kecil. Helikopter dapat menjangkau daerah
terpencil yang sulit ditempuh jalan darat. Oleh karena itu, adanya angkutan udara
dapat mempermudah komunikasi dalam kehidupan manusia.

2. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI
MASA LALU DAN MASA KINI
Teknologi masa lalu maupun masa kini memiliki kelebihan dan
kelemahan. Teknologi masa lalu lebih lambat sedangkan teknologi masa kini lebih
cepat. Pada umumnya teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual
yakni hewan, angin ataupun manusia. Selain itu prosesnya juga lama atau lambat.
Namun di sisi lain teknologi masa lalu memiliki kelebihan yakni hampir semua
bebas polusi. Baik polusi udara, polusi suara maupun polusi lainnya.
Sedangkan teknologi masa kini memiliki kelebihan prosesnya cepat.
Namun di sisi lain memiliki kelemahan yakni menimbulkan polusi. Seperti polusi
udara, tanah, air dan suara. Polusi udara menyebabkan napas menjadi sesak.
Teknologi masa kini khususnya teknologi transportasi juga rawan menimbulkan
kecelakaan. Di negara kita ratusan orang meninggal tiap tahun karena kecelakaan
lalu lintas. Baik di darat, laut maupun udara. Hal ini banyak disebabkan oleh
faktor manusia yang lalai dan ceroboh.
Sekarang kita menghadapi masalah justru karena kecanggihan teknologi.
Pencemaran air, tanah, udara, dan suara terjadi di mana-mana. Untuk kalian yang
tinggal di kota besar tentu sudah merasakan bisingnya suara kendaraan bermotor,
mesin-mesin pabrik, pesawat terbang dan hawa yang begitu panas. Untuk itu saat
ini masyarakat banyak dihimbau agar menggunakan kendaraan bermotor
seperlunya saja.
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LAMPIRAN II
MEDIA PEMBELAJARAN

Video Pembelajaran Perkembangan Teknologi Transportasi
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA DAN KUNCI JAWABAN
KOLOM PERTANYAAN
Nama
:
No absen
:
Nama kelompok:
Petunjuk !
1. Dengarkan penjelasan materi dari ketua kelompok !
2. Tuliskan satu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh
ketua kelompok pada kolom pertanyaan !
3. Bentuklah kertas kerja menjadi bola pertanyaan dan lemparkan ke kelompok
lain sesuai arahan guru !
Pertanyaan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

KOLOM JAWABAN

Nama
:
No absen
:
Nama kelompok:
Petunjuk !
1. Baca dengan seksama pertanyaan yang kamu dapatkan !
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan yang telah kamu dapatkan
3. Tulislah jawabanmu pada kolom jawaban yang disediakan !
Jawaban:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................
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KUNCI JAWABAN LKS

1. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI
Transportasi adalah sarana perhubungan. Sarana ini mempermudah untuk
sampai ke tempat tujuan.
a. Transportasi darat
Angkutan tidak bermesin bersifat tradisional. Berlangsung sejak dahulu.
Misalnya, sepeda, becak, delman, gerobak, dan sebagainya.
Angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern. Harganya lebih
mahal. Daya angkut lebih cepat. Contohnya, sepeda motor, mobil, bus, kereta api,
dan sebagainya.
b. Transportasi laut
Transportasi laut ada yang bermesin dan tidak bermesin. Contoh tidak
bermesin, seperti perahu dayung, kapal layar, dan sebagainya. Adapun yang
bermesin adalah kapal laut. Kapal laut ada yang berukuran besar dan kecil. Kapal
yang besar dapat mengangkut bus, truk, dan sebagainya.
c. Transportasi udara
Selain pesawat alat transportasi udara lainnya adalah helikopter.
Helikopter daya angkutnya lebih kecil. Helikopter dapat menjangkau daerah
terpencil yang sulit ditempuh jalan darat.
2. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI
MASA LALU DAN MASA KINI
Teknologi masa lalu lebih lambat sedangkan teknologi masa kini lebih
cepat. Pada umumnya teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual
yakni hewan, angin ataupun manusia. Selain itu prosesnya juga lama atau lambat.
Namun di sisi lain teknologi masa lalu memiliki kelebihan yakni hampir semua
bebas polusi. Baik polusi udara, polusi suara maupun polusi lainnya.
Sedangkan teknologi masa kini memiliki kelebihan prosesnya cepat.
Namun di sisi lain memiliki kelemahan yakni menimbulkan polusi. Seperti polusi
udara, tanah, air dan suara. Teknologi masa kini khususnya teknologi transportasi
juga rawan menimbulkan kecelakaan.
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LAMPIRAN IV
KISI-KISI SOAL EVALUASI
SIKLUS III
Satuan Pendidikan

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester

: IV / II

Alokasi waktu

: 3 × 35 menit

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan

kemajuan teknologi di lingkungan

kabupaten/kota dan provinsi
No

Kompetensi Dasar

1

2.3 Mengenal
perkembangan
teknologi produksi,
komunikasi,
dan
transportasi
serta
pengalaman
menggunakannya

Materi

Indikator

1. Perkembangan 2.3.8. Mengidentifikasi
Teknologi
perkembangan
transportasi
teknologi transportasi
2. Teknologi
2.3.9. Membandingkan
transportasi
teknologi transportasi
tradisional dan
tradisional dan modern
modern.
2.3.10. Menentukan manfaat
3. Manfaat
perkembangan
perkembangan
teknologi transportasi
teknologi
bagi
kehidupan
transportasi
manusia
bagi kehidupan
manusia

Penilaian

Bentuk Soal

Jenjang

Nomor soal

Tes
Tertulis

Pilihan
Ganda

C1

Pilihan Ganda
1-10
Isian 1-5

Isian

C2

C3

LAMPIRAN V
LEMBAR EVALUASI SIKLUS III
Nama
No. Absen

:
:

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di bawah ini pada jawaban
paling tepat !
1. Pesawat terbang termasuk alat transportasi udara yang menggunakan ….
A. teknologi sederhana
B. perakitan khusus
C. teknologi modern
D. bahan ringan
2. Kereta api dikemudikan oleh ….
A. masinis
B. nakoda
C. pilot
D. supir
3. Di bawah ini angkutan darat bermesin adalah ....
A. Dokar
B. Becak
C. Mobil
D. Helicak
4. Berikut ini yang tidak termasuk alat transportasi masa lalu adalah ….
A. andong
B. bendi
C. gerobak
D. mobil
5. Salah satu kelemahan alat transportasi masa lalu adalah ….
A. lambat
B. menimbulkan polusi
C. mahal
D. rawan kecelakaan
6. Kapal yang dapat berjalan di bawah maupun di permukaan laut adalah ….
A. hoverkraf
B. kapal feri
C. kapal selam
D. kapal tanker
7. Perusahaan jasa penerbangan milik pemerintah adalah ….
A. Garuda Indonesia Airlines
B. Mandala Airlines
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C. Lion Air
D. Bouroq Airlines
8. Berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah ... .
A. sepeda
B. balon udara
C. truk
D. perahu
9. Menurut fungsinya, ada bermacam-macam jenis kapal. Kapal yang berfungsi
mengangkut minyak adalah ... .
A. kapal ferry
B. kapal tanker
C. kapal barang
D. kapal tunda
10. Alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu adalah ... .
A. kapal tanker
B. kapal selam
C. kapal ferry
D. kapal layar
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan contoh 3 teknologi transportasi tradisional !
2. Sebutkan contoh teknologi transportasi darat tradisional dan modern
masing-masing 3!
3. Sebutkan 2 perbedaan teknologi transportasi tradisional dengan teknologi
transportasi modern!
4. Sebutkan nama-nama terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan yang ada di
daerahmu!
5. Sebutkan 3 contoh transportasi laut!
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LAMPIRAN VI
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI DAN PENSKORAN

KUNCI JAWABAN
Pilihan Ganda
1. C
2. A
3. C
4. D
5. A
6. C
7. A
8. D
9. B
10. .D
Isian
1. Becak, delman, unta
2. Transportasi darat tradisional: becak, delman, andong
Transportasi darat modern: bus, kereta api, mobil
3. Transportasi tradisional lebih lambat sedangkan transportasi modern lebih
cepat. transportasi tradisional memiliki kelebihan yakni hampir semua bebas
polusi. Sedangkan transportasi modern memiliki kelemahan yakni
menimbulkan polusi.
4. Terminal Terboyo, stasiun Tawang, pelabuhan Tanjung Mas, bandara Ahmad
Yani.
5. Kapal ferry, kapal layar, kapal selam
PENSKORAN
A. Nilai maksimal =
B. Nilai maksimal : 1 = 2
2=2
3=2
4=2
5=2

10

+
Nilai Akhir

= 20 ÷ 2
= 10

10
20
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LAMPIRAN VII
SOAL PENGAYAAN DAN REMIDIAL
PENGAYAAN:

REMIDIAL:
Tradisional dan modern

Tradisional

Modern
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LAMPIRAN VIII
KUNCI JAWABAN PENGAYAAN DAN REMIDIAL

PENGAYAAN
1. Perahu dayung
2. Di air atau di laut
3. Untuk menyeberang atau mengangkut barang
4. Ramah lingkungan dan bebas polusi, harganya murah

REMIDIAL
TRANSPORTASI DARAT
Tradisional

:delman, cikar, becak

Modern

: mobil, bus, sepeda motor

TRANSPORTASI AIR
Tadisional

:rakit, perahu dayung, perahu layar

Modern

: kapal laut, perahu motor

TRANSPORTASI UDARA
Tradisional

:Balon udara

Modern

:Pesawat terbang
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LAMPIRAN IX
LEMBAR PENILAIAN SIKAP ATAU KARAKTER
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Peserta Didik
1

1

FAN

2

ARD

3

AN

4

ANS

5

AAI

6

ADKP

7

AABA

8

AVS

9

ADS

10

BAN

11

BN

12

CPA

13

DFS

14

DAF

15

EW

16

FS

17

GBM

18

GIF

19

HAM

20

IYH

21

IKR

22

KMA

Bertanggung

Jujur
2

3

Percaya Diri

Jawab
4

1

2

3

4

1

2

3

4
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23

KDY

24

MAV

25

MFA

26

MNNH

27

MSP

28

MIFR

29

MUJ

30

RFKS

31

RF

32

RS

33

REP

34

SENH

35

WNS

36

DFNM

37

DTE

38

AC

39

KWM
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LAMPIRAN X
PEDOMAN PENILAIAN PRODUK

Judul : Penerapan Model Snowball Throwing Berbantuan Media Video
Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa
Kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

SiklusIII
Nama Kelompok

:............................

Nama SD

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IV A/ II

Hari/Tanggal

:Jum’at, 8 Mei 2015

No

1.

2.

3.

Tahap
Deskripsi
(Majid,
2014:281)
Persiapan
1. Membawa alat dan bahan
(persepsi dan
yang dibutuhkan.
kesiapan)
2. Menyiapkan alat dan
bahan di atas meja
kelompok.
3. Memperhatikan petujuk
guru sebelum membuat
produk.
Pembuatan
1. Membuat peta konsep
produk
dengan anggota kelompok
2. Membuat tabel laporan
3. Membuat
kalimat
penjelasan.
Penilaian
1. Produk yang dihasilkan
Produk
sesuai dengan materi yang
dipelajari.
2. Produk menjelaskan isi
peta
konsep
dengan
bahasa yang tepat.
3. Produk bersih dari coretan
4. Produk dibuat dengan
tulisan yang rapi.
Nilai Akhir

Skor
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Catatan:
Semakin baik kemampuan yang ditampilkan peserta didik. semakin tinggi skor
yang diperoleh (0-100)
Kriteria penilaian berdasarkan pedoman akademik UNNES:
A

= 86-100

AB = 81-85
B

= 71-80

BC = 66-70
C

= 61-65

CD = 56-60

Penskoran:
Skor tiap item = 10
Skor maksimal= skor tiap item × banyak item
10 × 10 = 100

Nilai = skor yang diperoleh
Skor maksimal

× 100
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LAMPIRAN 3
HASIL OBSERVASI
DAN CATATAN LAPANGAN
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL SNOWBALL THROWING
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus I

1. Sekolah

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

2. Nama Guru

: Ani Lestari

3. Hari/tanggal

: Sabtu, 7 Maret 2015

4. Kelas/semester

: IVA/ II

5. Mata Pelajaran

: IPS

Petunjuk:
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan
deskriptor pengamatan!
a. nilai 4 = jika semua deskriptor/item tampak.
b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor/item yang tampak
c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor / item yang tampak.
d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor / item yang tampak.
e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor/item yang tampak
(Rusman,2012: 98)
Tampak
(√)
pra
√

No.

Indikator

Deskriptor

1.

Membuka pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
menggunakan
model
Snowball
Throwing
berbantuan media video
pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)

e. Melakukan
pembelajaran
f. Memberikan apersepsi
g. Menumbuhkan motivasi
siswa
h. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
tentang
perkembangan teknologi
e. Video yang ditampilkan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
f. Gambar dan audio mudah
dipahami
g. Video yang ditampilkan
dapat didengar dan dilihat

2.

Melakukan variasi dalam
pembelajaran
melalui
penayangan
video
pembelajaran
tentang
perkembangan
teknologi
(keterampilan mengadakan
variasi)

Jumlah
Skor
3

√
√

√

-

2
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3.

4.

5.

6.

Kemampuan
bertanya
kepada siswa tentang materi
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan bertanya)

Menjelaskan materi tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran kepada
siswa
(keterampilan
menjelaskan)

Mengkondisikan
siswa
menjadi beberapa kelompok
(keterampilan
mengelola
kelas)

Membimbing siswa untuk
membuat bola pertanyaan
(keterampilan
mengajar
kelompok kecil
dan
perorangan)

dengan jelas
h. Video yang ditampilkan
menarik perhatian siswa
e. Mengungkapkan
pertanyaan secara singkat
dan jelas
f. Penyebaran
pertanyaan
kepada seluruh siswa
g. Memberi waktu berpikir
kepada siswa sebelum
menjawab
h. Memberi
konfirmasi
jawaban
e. Menggunakan
bahasa
yang jelas dan mudah
dipahami siswa
f. Memberikan contoh dan
ilustrasi
g. Memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting
h. Memberikan
balikan
dengan
memberi
kesempatan
bertanya
kepada siswa.
e. Memberikan
petunjuk
pembentukan kelompok
dengan jelas
f. Membantu
siswa
mengatur tempat duduk
g. Mengatur kelas agar tetap
kondusif
h. Membentuk
kelompok
secara heterogen
e. Membimbing siswa untuk
menuliskan
pertanyaan
dikertas kerja yang telah
disediakan.
f. Membimbing siswa agar
pertanyaan yang ditulis
sesuai dengan materi yang
telah disampaikan.
g. Membimbing siswa untuk
membentuk kertas kerja
yang berisi pertanyaan
menyerupai bola.

√
√

2

√
-

√

2

√
-

√

2

√
√

-

√

3
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7.

8.

9.

Membimbing pelaksanaan
diskusi
tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)

Memberikan
penguatan
kepada siswa (keterampilan
memberi penguatan)

h. Memberikan
arahan
kepada
siswa
untuk
melemparkan
bola
pertanyaan yang telah
dibuat
e. Memusatkan
perhatian
siswa pada tujuan dan
topik diskusi
f. Meminta komentar siswa
dan memberikan informasi
tambahan
g. Memberikan kesempatan
siswa untuk berpartisipasi
h. Memberi waktu berpikir
agar siswa siap
menyajikan hasil diskusi
e. Memberi penguatan verbal
(berupa kata-kata positif:
bagus, pintar, hebat, dsb)
f. Memberi
penguatan
gestural (acungan jempol,
senyuman,
anggukan
kepala, tepuk tangan dll)
g. Memberi
penguatan
berupa symbol (stiker,
gambar)
h. Memberikan
penguatan
dengan segera
e. Menyimpulkan
materi
pembelajaran
f. Memberikan evaluasi
g. Memberikan umpan balik

Menutup pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran.
(keterampilan
menutup
h. Memberikan tindak lanjut
pelajaran)

SKOR TOTAL
KATEGORI PENILAIAN

√

√

2

√
-

√

3

√

√
-

2

√
√

21
Cukup
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skor terendah (r) adalah 0 × 9 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4 × 9 = 36.
()
(r+i) = 0+ =
(r+2(i) = 0 + 2 (
(r+3(i) = 0 + 3 (
(r +4(i) = 0 + 4 (

) = 14,4
) = 21,6
) = 28,8

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru
Skala penilaian

Kategori penilaian

28,8 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

21,6 ≤ skor < 28,8

Baik

14,4 ≤ skor < 21,6

Cukup

≤ skor < 14,4
0 ≤ skor

Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Semarang, 7 Maret 2015
Kolaborator

Marfuah, S.Pd. SD
NIP. 19600506 198206 2 004
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL SNOWBALL THROWING
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus II
1. Sekolah

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

2. Nama Guru

: Ani Lestari

3. Hari/tanggal

: Senin, 16 Maret 2015

4. Kelas/semester

: IVA/ II

5. Mata Pelajaran

: IPS

Petunjuk:
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan
deskriptor pengamatan!
a. nilai 4 = jika semua deskriptor/item tampak.
b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor/item yang tampak
c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor / item yang tampak.
d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor / item yang tampak.
e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor/item yang tampak
(Rusman,2012: 98)
No.

Indikator

Deskriptor

1.

Membuka
pelajaran
tentang
perkembangan
teknologi
menggunakan
model Snowball Throwing
berbantuan media video
pembelajaran
(keterampilan membuka
pelajaran)

a. Melakukan
pra
pembelajaran
b. Memberikan apersepsi
c. Menumbuhkan
motivasi
siswa
d. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
tentang
perkembangan teknologi

2.

Melakukan variasi dalam a. Video yang ditampilkan
pembelajaran
melalui
sesuai
dengan
tujuan
penayangan
video
pembelajaran
pembelajaran
tentang b. Gambar dan audio mudah
perkembangan teknologi
dipahami
(keterampilan mengadakan c. Video yang ditampilkan
variasi)
dapat didengar dan dilihat

Tampak
(√)
√

Jumlah
Skor
4

√
√
√

√
√
-

3
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3.

4.

5.

6.

Kemampuan
bertanya
kepada siswa tentang
materi
perkembangan
teknologi melalui model
Snowball
Throwing
berbantuan media Video
Pembelajaran
(keterampilan bertanya)

Menjelaskan
materi
tentang
perkembangan
teknologi melalui model
Snowball
Throwing
berbantuan media Video
Pembelajaran
kepada
siswa
(keterampilan
menjelaskan)

Mengkondisikan
siswa
menjadi
beberapa
kelompok (keterampilan
mengelola kelas)

Membimbing siswa untuk
membuat bola pertanyaan
(keterampilan
mengajar
kelompok kecil
dan
perorangan)

dengan jelas
d. Video yang ditampilkan
menarik perhatian siswa
a. Mengungkapkan
pertanyaan secara singkat
dan jelas
b. Penyebaran
pertanyaan
kepada seluruh siswa
c. Memberi waktu berpikir
kepada siswa sebelum
menjawab
d. Memberi
konfirmasi
jawaban
a. Menggunakan bahasa yang
jelas dan mudah dipahami
siswa
b. Memberikan contoh dan
ilustrasi
c. Memberikan
penekanan
pada hal-hal yang penting
d. Memberikan
balikan
dengan
memberi
kesempatan
bertanya
kepada siswa
a. Memberikan
petunjuk
pembentukan
kelompok
dengan jelas
b. Membantu siswa mengatur
tempat duduk
c. Mengatur kelas agar tetap
kondusif
d. Membentuk
kelompok
secara heterogen
a. Membimbing siswa untuk
menuliskan
pertanyaan
dikertas kerja yang telah
disediakan.
b. Membimbing siswa agar
pertanyaan yang ditulis
sesuai dengan materi yang
telah disampaikan.
c. Membimbing siswa untuk
membentuk kertas kerja
yang berisi pertanyaan
menyerupai bola.

√
√

3

√
√
√

3

√
√
-

√

3

√
√
√

-

√

3
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7.

8.

9.

Membimbing pelaksanaan
diskusi
tentang
perkembangan teknologi
melalui model Snowball
Throwing
berbantuan
media Video Pembelajaran
(keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok kecil)

Memberikan
kepada
(keterampilan
penguatan)

penguatan
siswa
memberi

d. Memberikan arahan kepada
siswa untuk melemparkan
bola pertanyaan yang telah
dibuat
a. Memusatkan
perhatian
siswa pada tujuan dan topik
diskusi
b. Meminta komentar siswa
dan memberikan informasi
tambahan
c. Memberikan kesempatan
siswa untuk berpartisipasi
d. Memberi waktu berpikir
agar siswa siap menyajikan
hasil diskusi
a. Memberi penguatan verbal
(berupa kata-kata positif:
bagus, pintar, hebat, dsb)
b. Memberi
penguatan
gestural (acungan jempol,
senyuman,
anggukan
kepala, tepuk tangan dll)
c. Memberi penguatan berupa
symbol (stiker, gambar)
d. Memberikan
penguatan
dengan segera
i. Menyimpulkan
materi
pembelajaran
j. Memberikan evaluasi
k. Memberikan umpan balik

Menutup pelajaran tentang
perkembangan teknologi
melalui model Snowball
Throwing
berbantuan
media
Video
Pembelajaran.
(keterampilan
menutup l. Memberikan tindak lanjut
pelajaran)

SKOR TOTAL
KATEGORI PENILAIAN

√

√

3

√
√
-

√

3

√

√

√

3

√
√

28
Baik

317

skor terendah (r) adalah 0 × 9 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4 × 9 = 36.
()
(r+i) = 0+ =
(r+2(i) = 0 + 2 (
(r+3(i) = 0 + 3 (
(r +4(i) = 0 + 4 (

) = 14,4
) = 21,6
) = 28,8

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru
Skala penilaian

Kategori penilaian

28,8 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

21,6 ≤ skor < 28,8

Baik

14,4 ≤ skor < 21,6

Cukup

≤ skor < 14,4
0 ≤ skor

Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Semarang, 16 Maret 2015
Kolaborator

Marfuah, S.Pd. SD
NIP. 19600506 198206 2 004
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL SNOWBALL THROWING
BERBANTUAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
Siklus III

1. Sekolah

: SDN Tawangmas 01 Kota Semarang

2. Nama Praktikan

: Ani Lestari

3. Hari/tanggal

: Jumat, 20 Maret 2015

4. Kelas/semester

: IVA/ II

5. Mata Pelajaran

: IPS

Petunjuk:
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan
deskriptor pengamatan!
a. nilai 4 = jika semua deskriptor/item tampak.
b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor/item yang tampak
c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor / item yang tampak.
d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor / item yang tampak.
e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor/item yang tampak
(Rusman,2012: 98)
Tampak
(√)
pra
√

No.

Indikator

Deskriptor

1.

Membuka pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
menggunakan
model
Snowball
Throwing
berbantuan media video
pembelajaran (keterampilan
membuka pelajaran)

a. Melakukan
pembelajaran
b. Memberikan apersepsi
c. Menumbuhkan motivasi
siswa
d. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
tentang
perkembangan teknologi
a. Video yang ditampilkan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
b. Gambar dan audio mudah
dipahami
c. Video yang ditampilkan
dapat didengar dan dilihat

2.

Melakukan variasi dalam
pembelajaran
melalui
penayangan
video
pembelajaran
tentang
perkembangan
teknologi
(keterampilan mengadakan
variasi)

Jumlah
Skor
4

√
√
√
√
√
√

4

319

3.

4.

5.

6.

Kemampuan
bertanya
kepada siswa tentang materi
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan bertanya)

Menjelaskan materi tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video Pembelajaran kepada
siswa
(keterampilan
menjelaskan)

Mengkondisikan
siswa
menjadi beberapa kelompok
(keterampilan
mengelola
kelas)

Membimbing siswa untuk
membuat bola pertanyaan
(keterampilan
mengajar
kelompok kecil
dan
perorangan)

dengan jelas
d. Video yang ditampilkan
menarik perhatian siswa
a. Mengungkapkan
pertanyaan secara singkat
dan jelas
b. Penyebaran
pertanyaan
kepada seluruh siswa
c. Memberi waktu berpikir
kepada siswa sebelum
menjawab
d. Memberi
konfirmasi
jawaban
a. Menggunakan
bahasa
yang jelas dan mudah
dipahami siswa
b. Memberikan contoh dan
ilustrasi.
c. Memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting
d. Memberikan
balikan
dengan
memberi
kesempatan
bertanya
kepada siswa.
a. Memberikan
petunjuk
pembentukan kelompok
dengan jelas.
b. Membantu
siswa
mengatur tempat duduk
c. Mengatur kelas agar tetap
kondusif
d. Membentuk
kelompok
secara heterogen
a. Membimbing siswa untuk
menuliskan
pertanyaan
dikertas kerja yang telah
disediakan.
b. Membimbing siswa agar
pertanyaan yang ditulis
sesuai dengan materi yang
telah disampaikan.
c. Membimbing siswa untuk
membentuk kertas kerja
yang berisi pertanyaan
menyerupai bola.

√
√

3

√
√
√

4

√
√
√

√

4

√
√
√
√

√

√

4
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7.

8.

9.

Membimbing pelaksanaan
diskusi
tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran
(keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)

Memberikan
penguatan
kepada siswa (keterampilan
memberi penguatan)

d. Memberikan
arahan
kepada
siswa
untuk
melemparkan
bola
pertanyaan yang telah
dibuat
a. Memusatkan
perhatian
siswa pada tujuan dan
topik diskusi.
b. Meminta komentar siswa
dan memberikan informasi
tambahan
c. Memberikan kesempatan
siswa untuk berpartisipasi
d. Memberi waktu berpikir
agar siswa siap
menyajikan hasil diskusi
a. Memberi penguatan verbal
(berupa kata-kata positif:
bagus, pintar, hebat, dsb)
b. Memberi
penguatan
gestural (acungan jempol,
senyuman,
anggukan
kepala, tepuk tangan dll)
c. Memberi
penguatan
berupa symbol (stiker,
gambar)
d. Memberikan
penguatan
dengan segera
a. Menyimpulkan
materi
pembelajaran
b. Memberikan evaluasi
c. Memberikan umpan balik

Menutup pelajaran tentang
perkembangan
teknologi
melalui model Snowball
Throwing berbantuan media
Video
Pembelajaran.
(keterampilan
menutup
d. Memberikan tindak lanjut
pelajaran)

SKOR TOTAL
KATEGORI PENILAIAN

√

√

3

√

√
√

4

√

√
√
√

4

√
√
√

34
Sangat baik
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skor terendah (r) adalah 0 × 9 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4 × 9 = 36.
()

(r+i) = 0+ =
(r+2(i) = 0 + 2 (
(r+3(i) = 0 + 3 (
(r +4(i) = 0 + 4 (

) = 14,4
) = 21,6
) = 28,8
Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru
Skala penilaian

Kategori penilaian

28,8 ≤ skor ≤ 36

Sangat baik

21,6 ≤ skor < 28,8

Baik

14,4 ≤ skor < 21,6

Cukup

≤ skor < 14,4
0 ≤ skor

Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Semarang, 20 Maret 2015
Kolaborator

Marfuah, S.Pd. SD
NIP. 19600506 198206 2 004
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nama siswa
FAN
ARD
AN
ANS
AAI
ADKP
AABA
AVS
ADS
BAN
BN
CPA
DFS
DAF
EW
FS
GBM
GIF
HAM
IYH
IKR
KMA
KDY
MAV
MFA
MNNH
MSP
MIFR
MUJ
RFKS
RF
RS
REP
SENH
WNS

JK
L
P
L
P
P
L
P
P
L
L
L
L
L
P
L
P
L
P
L
L
P
P
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
L
P
L

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

Skor setiap indikator aktivitas siswa
2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 2 2 2 1 1 2
4 4 3 4 4 4 4 3
3 2 3 2 3 3 2 2
4 2 3 2 4 4 2 4
3 4 3 2 3 3 2 2
1 2 2 2 3 2 1 2
3 4 3 2 3 3 4 3
3 2 3 2 4 3 2 4
3 2 2 2 3 2 2 2
3 1 2 2 2 3 2 2
4 4 3 2 3 4 4 3
4 4 4 4 4 3 3 4
3 2 2 2 3 3 2 3
4 4 3 2 4 4 4 4
3 1 2 2 2 3 2 2
4 2 4 4 3 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 4 4 4
2 2 2 2 3 2 2 2
3 2 2 3 3 3 2 3
4 3 4 4 3 4 2 4
3 2 2 2 3 2 2 2
3 2 2 2 3 3 2 2
3 2 2 2 2 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3
2 2
3 2 2 2 3 3 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 3 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 3 3 3 3 3
3 3 2 3 3 3 2 4
3 3 4 3 3 3 2 3
3 3 2 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 3 3 4

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

Jumlah

Kategori

17
37
25
33
28
19
31
28
23
21
33
38
25
37
21
32
20
36
22
27
35
26
24
26
25
25
25
20
24
21
32
29
30
29
26

C
A
B
A
B
C
B
B
C
C
A
A
B
A
C
A
C
A
C
B
A
B
B
B
B
B
B
C
B
C
A
B
B
B
B
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36
37
38
39

DFNM
DTE
AC
KWM

P
L
P
P

3 3 4
2 2 2
2 2 2
3 3 3
Jumlah Skor
Rata-rata
Kriteria

4
2
1
2

3
2
2
3

3
2
2
3

3
1
1
3

3
1
1
3

3
2
2
3

3
2
2
3

32
18
17
29
1054
27,01
Baik

skor terendah (r) adalah 0 × 10 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4× 10 = 40.
()
(r+i) = 0+8 = 8
(r+2(i) = 0 + 2 (8) =16
(r+3(i) = 0 + 3 (8) = 24
(r +4(i) = 0 + 4 (8) = 32
Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa
Skala penilaian

A
C
C
B

Kategori penilaian

32 ≤ skor ≤ 40

Sangat baik

24 ≤ skor < 32
16 ≤ skor < 24

Baik
Cukup

8≤ skor < 16

Tidak Baik

0 ≤ skor < 8

Sangat Tidak Baik

Semarang, 7 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatma Rini
1401411351
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II
No

Nama siswa

17

FAN
ARD
AN
ANS
AAI
ADKP
AABA
AVS
ADS
BAN
BN
CPA
DFS
DAF
EW
FS
GBM

18

GIF

19

HAM
IYH
IKR
KMA
KDY
MAV
MFA
MNNH
MSP
MIFR
MUJ
RFKS
RF
RS
REP
SENH
WNS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

JK
L
P
L
P
P
L
P
P
L
L
L
L
L
P
L
P
L
P
L
L
P
P
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
L
P
L

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

Skor setiap indikator aktivitas siswa
2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 2 2 2 2 1 2
4 3 3 4 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 2 3
2 2 3 2 3 3 2 2
3 4 4 4 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 2 3 3 3 3
4 4 4 4 3 4 4 4
3 2 2 3 3 3 3 2
4 4 4 3 4 4 3 3
2 2 2 2 3 2 2 2
3 4 3 3 4 4 4 4
3 2 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 4 4 4 4 4
3 2 2 2 3 3 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 3 3 2 2 3
3 2 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 2 2 3
3 4 3 3 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4

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

Jumlah

Kategori

18
34
31
31
20
38
30
29
24
35
40
29
39
26
37
22
37
28
30
39
26
30
29
30
30
30
24
29
27
33
34
34
31
39

C
A
B
B
C
A
B
B
B
A
A
B
A
B
A
C
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
A
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36
37
38
39

DFNM
DTE
AC
KWM

P
L
P
P

4 3 3
2 2 2
3 3 2
3 3 3
Jumlah skor
Rata-rata
Kategori

4
2
2
3

4
3
2
3

4
2
2
3

4
3
1
3

3
2
1
4

4
2
2
3

3
2
2
3

30
22
20
31
1152
30,27
Baik

skor terendah (r) adalah 0 × 10 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4× 10 = 40.
()
(r+i) = 0+8 = 8
(r+2(i) = 0 + 2 (8) =16
(r+3(i) = 0 + 3 (8) = 24
(r +4(i) = 0 + 4 (8) = 32
Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa
Skala penilaian

B
C
C
B

Kategori penilaian

32 ≤ skor ≤ 40

Sangat baik

24 ≤ skor < 32
16 ≤ skor < 24

Baik
Cukup

8≤ skor < 16

Tidak Baik

0 ≤ skor < 8

Sangat Tidak Baik

Semarang, 16 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatma Rini
1401411351
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III
No

Nama siswa

9

FAN
ARD
AN
ANS
AAI
ADKP
AABA
AVS
ADS

10

BAN

11

17

BN
CPA
DFS
DAF
EW
FS
GBM

18

GIF

19

HAM
IYH
IKR
KMA
KDY
MAV
MFA
MNNH
MSP
MIFR
MUJ
RFKS
RF
RS
REP
SENH
WNS

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

JK
L
P
L
P
P
L
P
P
L
L
L
L
L
P
L
P
L
P
L
L
P
P
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
L
P
L

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

Skor setiap indikator aktivitas siswa
2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 2 2 3 2 2 2
4 4 4 4 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 3 3
3 2 3 3 4 3 2 2
4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 3 3
3 2 4 3 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 3
3 2 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 3
3 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 3 3 3 3
3 3 4 4 3 3 3 3
3 3 4 4 3 3 4 3
3 3 3 4 3 3 4 3
4 3 3 4 3 3
4 3
4 3 3 4 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 4 3
4 3 3 3 3 3 4 3
4 2 4 3 2 3 4 3
4 3 3 3 4 3 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4
4 3 3 3 4 3 4 4
4 3 3 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4

10
3
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah

Kategori

23
37
35
37
26
37
37
36
32
38
40
37
38
32
40
35
40
37
35
40
33
32
33
33
34
34
32
33
32
35
39
35
36
40

C
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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36
37
38
39

DFNM
DTE
AC
KWM

P
L
P
P

4 4 4
2 3 2
2 3 2
3 4 3
Jumlah skor
Rata-rata
Kategori

3
2
2
3

3
3
2
3

4
3
2
4

4
2
2
3

4
2
1
4

4
2
2
4

4
3
3
4

38
24
21
35

1305
34,29
Sangat baik

skor terendah (r) adalah 0 × 10 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4× 10 = 40.
()
(r+i) = 0+8 = 8
(r+2(i) = 0 + 2 (8) =16
(r+3(i) = 0 + 3 (8) = 24
(r +4(i) = 0 + 4 (8) = 32
Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa
Skala penilaian

A
B
C
A

Kategori penilaian

32 ≤ skor ≤ 40

Sangat baik

24 ≤ skor < 32
16 ≤ skor < 24

Baik
Cukup

8≤ skor < 16

Tidak Baik

0 ≤ skor < 8

Sangat Tidak Baik

Semarang, 20 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatma Rini
1401411351
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS KELAS
IVA SDN TAWANGMAS 01 KOTA SEMARANG MELALUI MODEL
SNOWBALL THROWING BERBATUAN MEDIA VIDEO
PEMBELAJARAN
Siklus
Kelas/ Semester
Hari/ Tanggal
Subjek
Petunjuk

: I (Satu)
: IVA/ II
: Sabtu, 7 Maret 2015
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang nampak namun tidak
direncanakan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses
pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran!
Catatan
:
- Pada saat prakegiatan guru tidak menanyakan tanggal dan tidak menulis
tujuan di papan tulis.
- Guru belum memberikan motivasi kepada siswa di awal pembelajaran.
- Saat guru menayangkan media video pembelajaran tentang perkembangan
teknologi produksi, terdengar suara bising dari luar kelas yang menggangu
proses penayangan video. Selain itu matahari yang cerah membuat pantulan
gambar dari proyektor menjadi tidak begitu jelas.
- Guru menjelaskan aturan dalam kerja kelompok sampai beberapa kali karena
siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berkelompok
- Kerja sama dalam kelompok sudah cukup baik, sebagian besar siswa sudah
dapat berpartisipasi dalam kelompok, meskipun masih ada beberapa siswa
yang tidak mau bekerjasama dalam kelompok.
- Ada satu kelompok yang hanya 2 anggotanya saja yang bekerja.
- Guru membimbing jalannya diskusi dengan memberikan bimbingan kepada
tiap kelompok dan menyampaikan hal-hal yang belum dipahami oleh tiap
kelompok.
- Pada saat presentasi kelompok, masih ada beberapa siswa yang tidak
memperhatikan dan asyik berbicara dengan teman satu kelompoknya.
- Siswa belum berani mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum
dipahami.
- Menjelang akhir pembelajaran, siswa mulai tidak fokus karena sudah
memasuki waktu pulang sekolah.

Semarang, 7 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatmarini
NIM 1401411351

329

CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS KELAS
IVA SDN TAWANGMAS 01 KOTA SEMARANG MELALUI MODEL
SNOWBALL THROWING BERBATUAN MEDIA VIDEO
PEMBELAJARAN
Siklus
Kelas/ Semester
Hari/ Tanggal
Subjek
Petunjuk

: II (Dua)
: IVA/ II
: Senin, 16 Maret 2015
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang nampak namun tidak
direncanakan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses
pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran!
Catatan
:
- Saat guru menayangkan media video pembelajaran mayoritas siswa merasa
bersemangat untuk memperhatikan dan menginginkan media audio visual
ditampilkan kembali
- Masih ada siswa yang tidak memperhatikan penayangan media video
pembelajaran dengan mengganggu teman lain atau sekedar bermain dengan
alat tulisnya
- Siswa kurang memiliki keberanian untuk bertanya walaupun telah diberikan
kesempatan untuk bertanya
- Guru ikut serta mengatur tempat duduk siswa pada saat pembentukan
kelompok, sehingga dapat membuat keadaan menjadi lebih kondusif.
- Kerja sama dalam kelompok sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan
mayoritas siswa berpartisipasi dalam tugas kelompoknya
- Siswa terlihat aktif berdiskusi dalam kegiatan kelompok. Akan tetapi, masih
ada beberapa anak yang suka berpindah-pindah tempat untuk melihat
pekerjaan kelompok lain.
- Guru telah memberikan penguatan dengan baik, guru juga memberikan
bintang kepada siswa yang aktif menanggapi presentasi temannya.
- Guru sudah mengarahkan siswa dalam pembuatan peta konsep melalui contoh
contoh yang memudahkan siswa untuk mengerjakan tugasnya.

Semarang, 16 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatmarini
NIM 1401411351
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS KELAS
IVA SDN TAWANGMAS 01 KOTA SEMARANG MELALUI MODEL
SNOWBALL THROWING BERBATUAN MEDIA VIDEO
PEMBELAJARAN

Siklus
Kelas/ Semester
Hari/ Tanggal
Subjek
Petunjuk

: III (Tiga)
: IVA/ II
: Jumat, 20 Maret 2015
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
: Catatlah secara singkat hal-hal yang nampak namun tidak
direncanakan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses
pembelajaran IPS melalui model Snowball Throwing
berbantuan media video pembelajaran!
Catatan
:
- Guru memberikan motivasi kepada siswa di awal pembelajaran.
- Siswa sangat tertarik dan tampak sangat gembira saat guru menayangkan
media video pembelajaran tentang perkembangan teknologi transportasi.
- Ketika siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, guru memberikan informasi
tambahan atau tuntunan untuk memudahkan siswa dalam menjawab
pertanyaan.
- Guru memberikan contoh peta konsep kepada siswa sebagai acuan untuk
membuat peta konsep secara berkelompok.
- Guru berkeliling untuk mengecek hasil kerja kelompok.
- Hasil kerja siswa dalam pembuatan peta konsep semakin baik dan semakin
rapi.
- Kerjasama kelompok berjalan dengan baik dengan suasana yang kondusif,
meskipun masih didapatkan beberapa siswa yang belum secara aktif ikut
berpartisipasi dalam kelompok.
- Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan sesuai dengan
kemampuan sendiri.

Semarang, 20 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatmarini
NIM 1401411351
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LAMPIRAN 4
HASIL BELAJAR SISWA

332

Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I, Siklus II, Siklus III Mata Pelajaran IPS
Melalui Model Snowball Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran
Kelas IVA SDN Tawangmas 01 Kota Semarang
No
1

FAN

Nama

Siklus I
50

Siklus II
50

Siklus III
60

Rata-rata
53,3

2

ARD

60

70

80

70

3

AN

80

75

90

81,7

4

ANS

85

-

-

28,3

5

AAI

80

75

85

80

6

ADKP

65

60

85

70

7

AABA

80

75

100

85

8

AVS

90

75

95

86,7

9

ADS

75

75

75

75

10

BAN

55

55

75

61,7

11

BN

75

85

85

81,7

12

CPA

80

85

100

88,3

13

DFS

80

80

95

85

14

DAF

90

85

95

90

15

EW

60

55

75

63,3

16

FS

95

90

85

90

17

GBM

60

80

85

75

18

GIF

85

80

95

86,7

19

HAM

80

50

75

68,3

20

IYH

60

90

85

78,3

21

IKR

65

80

100

81,7

22

KMA

65

75

65

68,3

23

KDY

95

80

85

86,7

24

MAV

60

75

85

73,3

25

MFA

75

70

75

73,3

26

MNNH

75

80

75

76,7

27

MSP

65

80

80

75

28

MIFR

75

55

75

68,3

29

MUJ

60

80

90

76,7

333

30

RFKS

80

70

80

76,7

31

RF

75

85

95

85

32

RS

65

90

95

83,3

33

REP

75

75

85

78,3

34

SENH

75

95

90

86,7

35

WNS

80

90

90

86,7

36

DFNM

80

80

85

81,7

37

DTE

50

55

75

60

38

AC

50

60

50

53,3

39

KWM

80

75

90

81,7

Jumlah

2830

2840

3185

940

Nilai Tertinggi

95

95

100

96,7

Nilai Terendah

50

50

50

50

Rata-rata kelas

72,56

74,74

83,81

78,33

Ketuntasan belajar

61%

78%

92%

79%
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Hasil Belajar Afektif Siswa Mata Pelajaran IPS Melalui Model Snowball
Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang
Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama
FAN
ARD
AN
ANS
AAI
ADKP
AABA
AVS
ADS
BAN
BN
CPA
DFS
DAF
EW
FS
GBM
GIF
HAM
IYH
IKR
KMA
KDY
MAV
MFA
MNNH
MSP
MIFR
MUJ
RFKS
RF
RS
REP

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

Karakter yang dinilai
Tanggung jawab
Percaya diri
1
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
4
3
2
2
4
3
2
3
4
3
2
3
3
4
2
3
2
3
4
4
2
3
2
3
2
3
2
1
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2
4

Jumlah
4
8
6
10
9
7
9
8
8
5
8
11
6
11
6
11
7
10
7
7
12
7
7
7
5
7
7
6
6
6
9
11
8
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34
35
36
37
38
39

2
4
3
2
1
2
Jumlah skor
Rata-rata
Kategori

SENH
WNS
DFNM
DTE
AC
KWM

4
4
4
2
1
2

4
4
4
1
1
3

10
12
11
5
3
7
304
7,8
Baik

skor terendah (r) adalah 0 × 3 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4 × 3 = 12
()
(r+i) = 0+2,4 = 2,4
(r+2(i) = 0 + 2 (2,4) =4,8
(r+3(i) = 0 + 3 (2,4) = 7,2
(r +4(i) = 0 + 4 (2,4) = 9,6
Kriteria Penilaian Karakter
Skala penilaian

Kategori penilaian

9,6 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

7,2 ≤ skor < 9,6

Baik

4,8 ≤ skor < 7,2

Cukup

2,4≤ skor < 4,8

Tidak Baik

0 ≤ skor < 2,4

Sangat Tidak Baik

Semarang, 7 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatmarini
NIM 1401411351
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Hasil Belajar Afektif Siswa Mata Pelajaran IPS Melalui Model Snowball
Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang
Siklus II
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama
FAN
ARD
AN
ANS
AAI
ADKP
AABA
AVS
ADS
BAN
BN
CPA
DFS
DAF
EW
FS
GBM
GIF
HAM
IYH
IKR
KMA
KDY
MAV
MFA
MNNH
MSP
MIFR
MUJ
RFKS
RF
RS
REP

Jujur
2
4
2
4
2
3
3
2
2
3
4
2
4
2
3
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3

Karakter yang dinilai
Tanggung jawab
Percaya diri
2
2
3
4
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
3
3
4
4
2
3
3
4
2
3
3
4
2
3
3
3
4
4
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
3

Jumlah
6
11
7
10
7
9
9
8
6
9
12
8
12
7
10
7
10
7
8
12
6
8
8
8
7
7
6
6
8
12
12
10
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34
35
36
37
38
39

3
4
3
2
2
3
Jumlah skor
Rata-rata
Kategori

SENH
WNS
DFNM
DTE
AC
KWM

4
4
4
2
2
4

4
4
4
2
1
4

11
12
11
6
5
11
329
8,65
Baik

skor terendah (r) adalah 0 × 3 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4 × 3 = 12
()
(r+i) = 0+2,4 = 2,4
(r+2(i) = 0 + 2 (2,4) =4,8
(r+3(i) = 0 + 3 (2,4) = 7,2
(r +4(i) = 0 + 4 (2,4) = 9,6
Kriteria Penilaian Karakter
Skala penilaian

Kategori penilaian

9,6 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

7,2 ≤ skor < 9,6

Baik

4,8 ≤ skor < 7,2

Cukup

2,4≤ skor < 4,8

Tidak Baik

0 ≤ skor < 2,4

Sangat Tidak Baik

Semarang, 16 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatmarini
NIM 1401411351
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Hasil Belajar Afektif Siswa Mata Pelajaran IPS Melalui Model Snowball
Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang
Siklus III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama
FAN
ARD
AN
ANS
AAI
ADKP
AABA
AVS
ADS
BAN
BN
CPA
DFS
DAF
EW
FS
GBM
GIF
HAM
IYH
IKR
KMA
KDY
MAV
MFA
MNNH
MSP
MIFR
MUJ
RFKS
RF
RS
REP

Jujur
2
4
4
4
2
4
3
3
2
3
4
3
4
2
4
2
3
3
3
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3

Karakter yang dinilai
Tanggung jawab
Percaya diri
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah
6
10
10
10
7
10
9
9
6
10
12
9
11
8
11
8
10
9
9
12
8
10
10
10
10
11
7
11
11
12
12
11
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34
35
36
37
38
39

3
4
3
2
2
3
Jumlah skor
Rata-rata

SENH
WNS
DFNM
DTE
AC
KWM

4
4
4
2
2
4

4
4
4
2
2
4

Kategori

11
12
11
6
6
11
366
9,62
Sangat
baik

skor terendah (r) adalah 0 × 3 = 0
skor tertinggi (t) adalah 4 × 3 = 12
()
(r+i) = 0+2,4 = 2,4
(r+2(i) = 0 + 2 (2,4) =4,8
(r+3(i) = 0 + 3 (2,4) = 7,2
(r +4(i) = 0 + 4 (2,4) = 9,6
Kriteria Penilaian Karakter
Skala penilaian

Kategori penilaian

9,6 ≤ skor ≤ 12

Sangat baik

7,2 ≤ skor < 9,6

Baik

4,8 ≤ skor < 7,2

Cukup

2,4≤ skor < 4,8

Tidak Baik

0 ≤ skor < 2,4

Sangat Tidak Baik

Semarang, 20 Maret 2015
Observer

Dwi Siwi Fatmarini
NIM 1401411351
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Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Mata Pelajaran IPS Melalui Model
Snowball Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang
Siklus I
No

Nama

Aspek yang dinilai
1

2

3

Jumlah

Nilai akhir

Kategori

1

FAN

30

25

26

81

81

AB

2

ARD

30

22

35

87

87

A

3

AN

30

22

35

87

87

A

4

ANS

30

24

30

84

84

AB

5

AAI

27

27

25

79

79

B

6

ADKP

27

27

25

79

79

B

7

AABA

30

22

35

87

87

A

8

AVS

30

26

25

81

81

AB

9

ADS

27

24

25

76

76

B

10

BAN

27

24

25

76

76

B

11

BN

30

26

25

81

81

AB

12

CPA

30

24

30

84

84

AB

13

DFS

30

24

30

84

84

AB

14

DAF

30

25

26

81

81

AB

15

EW

27

24

26

77

77

B

16

FS

27

27

25

79

79

B

17

GBM

27

24

25

76

76

B

18

GIF

30

22

35

87

87

A

19

HAM

30

26

25

81

81

AB

20

IYH

30

25

26

81

81

AB

21

IKR

30

24

30

84

84

AB

22

KMA

30

25

40

85

85

AB

23

KDY

27

24

25

76

76

B

24

MAV

30

25

40

85

85

AB

25

MFA

30

25

40

85

85

AB

341

26

MNNH

30

26

25

81

81

AB

27

MSP

27

24

26

77

77

B

28

MIFR

27

24

26

77

77

B

29

MUJ

27

27

25

79

79

B

30

RFKS

30

24

30

84

84

AB

31

RF

30

25

40

85

85

AB

32

RS

30

25

40

85

85

AB

33

REP

27

24

26

77

77

B

34

SENH

30

25

40

85

85

AB

35

WNS

28

24

24

76

76

B

36

DFNM

27

24

25

76

76

B

37

DTE

28

24

24

76

76

B

38

AC

30

25

26

81

81

AB

39

KWM

28

24

24

76

76

B

Jumlah

726

Rata-rata

80,7

B
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Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Mata Pelajaran IPS Melalui Model
Snowball Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang
Siklus II
No

Nama

Aspek yang dinilai
1

2

3

Jumlah

Nilai akhir

Kategori

1

FAN

24

23

34

81

81

AB

2

ARD

28

26

38

92

92

A

3

AN

28

26

38

92

92

A

4

ANS

-

-

-

-

-

-

5

AAI

25

24

35

84

84

AB

6

ADKP

28

26

38

92

92

A

7

AABA

26

25

36

87

87

A

8

AVS

24

25

30

79

79

B

9

ADS

26

25

36

87

87

A

10

BAN

26

25

30

81

81

AB

11

BN

24

25

30

79

79

B

12

CPA

26

24

35

85

85

AB

13

DFS

26

24

35

85

85

AB

14

DAF

24

23

34

81

81

AB

15

EW

26

25

30

81

81

AB

16

FS

28

26

38

92

92

A

17

GBM

26

25

30

81

81

AB

18

GIF

26

25

36

87

87

A

19

HAM

24

25

30

79

79

B

20

IYH

24

23

34

81

81

AB

21

IKR

26

24

35

85

85

AB

22

KMA

24

22

30

76

76

B

23

KDY

26

25

30

81

81

AB

24

MAV

26

25

36

87

87

A

25

MFA

24

22

30

76

76

B
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26

MNNH

24

25

30

79

79

B

27

MSP

24

22

30

76

76

B

28

MIFR

24

22

30

76

76

B

29

MUJ

25

24

35

84

84

AB

30

RFKS

25

24

35

84

84

AB

31

RF

24

22

30

76

76

B

32

RS

26

24

35

85

85

AB

33

REP

25

24

35

84

84

AB

34

SENH

24

22

30

76

76

B

35

WNS

24

22

30

76

76

B

36

DFNM

26

25

30

81

81

AB

37

DTE

24

22

30

76

76

B

38

AC

24

23

34

81

81

AB

39

KWM

24

22

30

76

76

B

Jumlah

741

Rata-rata

82,3

AB
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Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Mata Pelajaran IPS Melalui Model
Snowball Throwing berbantuan Media Video Pembelajaran Kelas IVA SDN
Tawangmas 01 Kota Semarang
Siklus III
No

Nama

Aspek yang dinilai
1

2

3

Jumlah

Nilai akhir

Kategori

1

FAN

28

28

32

88

88

A

2

ARD

30

28

35

93

93

A

3

AN

30

28

35

93

93

A

4

ANS

-

-

-

-

-

-

5

AAI

25

25

32

82

82

AB

6

ADKP

30

28

35

93

93

A

7

AABA

30

28

36

94

94

A

8

AVS

28

25

32

85

85

AB

9

ADS

30

28

36

94

94

A

10

BAN

24

24

30

78

78

B

11

BN

28

25

32

85

85

AB

12

CPA

30

28

35

93

93

A

13

DFS

30

28

35

93

93

A

14

DAF

28

28

32

88

88

A

15

EW

24

24

30

78

78

B

16

FS

30

28

35

93

93

A

17

GBM

24

24

30

78

78

B

18

GIF

30

28

36

94

94

A

19

HAM

28

25

32

85

85

AB

20

IYH

28

28

32

88

88

A

21

IKR

30

28

35

93

93

A

22

KMA

25

25

32

82

82

AB

23

KDY

24

24

30

78

78

B

24

MAV

30

28

36

94

94

A

25

MFA

25

25

32

82

82

AB
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26

MNNH

28

25

32

85

85

AB

27

MSP

25

25

32

82

82

AB

28

MIFR

25

25

32

82

82

AB

29

MUJ

25

25

32

82

82

AB

30

RFKS

25

25

32

82

82

AB

31

RF

28

28

32

88

88

A

32

RS

30

28

35

93

93

A

33

REP

25

25

32

82

82

AB

34

SENH

28

28

32

88

88

A

35

WNS

28

28

32

88

88

A

36

DFNM

24

24

30

78

78

B

37

DTE

28

28

32

88

88

A

38

AC

28

28

32

88

88

A

39

KWM

28

28

32

88

88

A

Jumlah

783

Rata-rata

87

A
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