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ABSTRAK 

 

Setyaningsih, Nesya Wulan. 2014. Implementasi Model Quantum Teaching 

dengan Media Flashcard untuk Meningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 Semarang. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. dan 

Pembimbing II Dra. Yuyarti, M.Pd.  

 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan guru bersama kolaborator 

ditemukan permasalahan rendahnya kualitas pembelajaran IPS yaitu keterampilan 

guru belum maksimal melakukan inovasi pembelajaran, siswa tidak termotivasi 

aktif dan hasil belajar mencapai ketuntasan klasikal 30,56%. Implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard dapat 

meningkatkan kualitas pembelajarn IPS pada siswa kelas VA SDN Wates 01 

Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang menggunakan model quantum 

teaching dengan media flashcard. 

Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian 

dilaksanakan dalam 3 siklus pada  siswa kelas VA SDN Wates 01 yang berjumlah 

36 siswa dan guru sebagai subyek penelitian. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes, lembar observasi, dokumentasi, angket, dan  catatan lapangan. 

Data kualitatif dan kuantitatif dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1. keterampilan guru meningkat, terbukti 

pada siklus I memperoleh skor 38 kategori baik, siklus II berjumlah 46 skor 

kategori sangat baik, dan siklus III medapatkan skor 48 kategori sangat baik;             

2. aktivitas siswa meningkat, siklus I rata-rata skor 33,31 kategori sangat baik, 

siklus II rata-rata jumlah skor 34,53 kategori sangat baik, siklus III rata-rata 

jumlah skor 37,36 kategori sangat baik; 3. hasil belajar siswa meningkatkan, 

memperoleh ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 66,67 % nilai rata-rata 74,9, 

siklus II sebesar 77,78% nilai rata-rata 80,1, siklus III mendapatkan 91,67% nilai 

rata-rata 87,9. 

Simpulan dari penelitian ini adalah implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang. Setelah penelitian disarankan kepada 

guru agar mengembangkan keterampilannya menggunakan variasi model dan 

media untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Kata kunci: model quantum teaching, media flashcard, kualitas pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan kunci yang nantinya akan membuka pintu ke arah 

modernisasi dan kemajuan suatu bangsa. Tujuan pendidikan nasional Indonesia 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sanjaya, 

2011:65).  

Salah satu sarana yang dipakai untuk memfasilitasi pendidikan di 

Indonesia adalah sekolah. Setiap sekolah memiliki tujuan institusional yang harus 

dicapai oleh semua lembaga pendidikan sesuai peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab V Pasal 26 menjelaskan 

standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

(Sanjaya, 2011:66). 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 

ayat 1 menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:                   
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a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika;         

e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya;             

h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; j. muatan lokal 

(Sanjaya, 2011:136). 

Salah satu implementasi pendidikan tertuang pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS diajarkan secara terpadu memuat materi 

geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Mata pelajaran IPS mengarahkan siswa 

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

warga dunia yang cinta damai (BSNP, 2006:575).   

Mata pelajaran IPS pada standar isi oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (2007:575) memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan:                        

a. mengenal konsep-konsep berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan; b. berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; c. berkomitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; d. berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetensi dalam masyarakat majemuk ditingkat lokal, nasional, dan global. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. 

manusia, tempat, dan lingkungan; b. waktu, keberlanjutan, dan perubahan; c. 

sistem sosial dan budaya; dan d. perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dapat dilihat dari Standar Isi (SI) yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan, yang diturunkan dari Standar Kelulusan sebagai rujukan 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai karakter siswa dan 

kebutuhan daerah. Pencapaian didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi 

oleh guru. (Sanjaya, 2011:127) 

Mulai tahun ajaran 2013 (Juli 2013) implementasi kurikulum 2013 

dilaksanakan secara terbatas dan bertahap, pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, dimulai di kelas I dan IV untuk SD, kelas VII SMP, dan kelas IX 

SMA. Akan tetapi kurikulum 2013 belum sepenuhnya di terapkan di semua 

sekolah (Mulyasa, 2013:163). Penggarapan serius dilakukan oleh sekolah 

sekarang ini, baik yang menjadi sekolah sasaran atau tidak dikarenakan ada 

pengubahan paradigma guru untuk mengadopsi model pembelajaran menuju 

kearah penguatan sikap, ketrampilan dan pengetahuan terintegrasi dengan 

pendekatan saintifik terhadap mata pelajaran masing-masing dengan mulai 

melakukan perubahan pada Silabus dan RPP yang ada di KTSP serta 

mengimplementasikan pembelajaran di kelas (Hasyim, 2013).  

Kenyataan di lapangan terdapat permasalahan pembelajaran IPS pada 

pelaksanaan KTSP yang diberlakukan sejak tahun 2006. Permasalahannya yaitu 

guru masih berorientasi buku teks yang dianggap sudah menjabarkan kurikulum, 

pelajaran cenderung hafalan, penerapkan model pembelajaran menekankan  pada 
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aktivitas guru bukan siswa, pembelajaran kurang variatif, sarana yang ada belum 

mendukung. (Depdiknas, 2007:6-7). 

Berdasarkan  identifikasi masalah pembelajaran IPS yang terjadi di kelas 

VA SDN Wates 01  Semarang dari peneliti bersama kolaborator melakukan 

refleksi selama kegiatan PPL tanggal 29 Juli sampai 19 Oktober 2013 

menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran IPS. Hasil refleksinya 

menunjukkan kondisi pembelajaran lebih berpusat pada guru, penguasaan kelas 

kurang, penggunakan media belum inovatif sehingga siswa lebih cenderung pasif, 

variasi belum berkembang berakibat kegiatan berlangsung monoton, manajemen 

kelompok kurang baik sehingga kelas tidak kondusif,  pembelajaran kurang 

efektif karena materi banyak tidak sebanding dengan alokasi waktu, serta bahan 

ajar terbatas. 

Hasil refleksi tersebut menyebabkan permasalahan pada pembelajaran 

IPS yaitu siswa kurang berkonsentrasi, tidak merespon pertanyaan guru, kurang 

aktif dalam kegiatan diskusi, sulit menguasaan materi, kurang termotivasi dalam 

pembelajaran, dan malas mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan. 

Diperkuat rendahnya hasil belajar siswa di kelas VA SDN Wates 01  Semarang 

dari analisis data kuantitatif peneliti bersama kolaborator dokumen ulangan harian 

pembelajaran IPS semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014 memperoleh 

ketuntasan klasikal sebesar 69,44% atau 25 siswa dari 36 siswa mendapat nilai 

dibawah KKM dan 30,56% atau 11 siswa dari 36 siswa memperoleh nilai diatas 

KKM. 
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Peneliti bersama tim kolaborator berinisiatif menetapkan alternatif 

tindakan melalui penerapan model inovatif, diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar untuk mengatasi permasalahan di kelas VA SDN Wates 01 pada 

pembelajaran IPS. Turney  (1973) (dalam Mulyasa, 2011:69) mengungkapkan 

delapan keterampilan mengajar berperan menentukan kualitas pembelajaran yaitu 

keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, 

membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, 

menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2012:172) menggolongkan aktivitas belajar 

siswa meliputi visual, oral, listening, writing, drawing, motor, mental, dan 

emosional activities. Sedangkan, menurut Hamdani dalam Suprijono (2011:6) 

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS adalah 

menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard. Quantum 

teaching adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan  

sekitar momen belajar. Interaksi ini mencakup unsur belajar efektif yang 

mempengaruhi kesuksesan siswa. Kegiatan pembelajaran di kelas dengan model 

quantum teaching  memaksimalkan  interaksi antara guru, siswa, suasana maupun 

sarana fisik  di dalam kelas untuk melejitkan prestasi belajar. (DePorter, 2010:34)  

Model  quantum teaching menciptakan kondisi tertentu agar siswa selalu 

butuh dan ingin terus belajar (A‟la, 2012:24). Kondisi tersebut dicapai dengan 

penerapan konsep “bawalah dunia siswa ke dunia guru, dan antarkan dunia guru 
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ke dunia siswa” berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara mengaitkan apa yang 

akan diajarkan guru dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang 

diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi atau 

akademis siswa (DePorter, 2010:35). 

Menurut Piaget (dalam Baharuddin, 2012:123) karakteristik siswa kelas 

VA berada pada tahap concrete operational, siswa dapat berpikir secara logis 

mengenai peristiwa konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang 

berbeda. Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara 

individu dan masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek 

kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat (Hidayati, 2008:1-26).  

Pada dasarnya pelaksanaan komponen rancangan model quantum 

teaching, dikenal dengan singkatan “TANDUR” yang merupakan kepanjangan 

dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan (DePorter, 

2010:39). Pembelajaran IPS menggunakan model quantum teaching telah 

dirancang menyenangkan, mengaitkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari, 

sehingga dapat menyimpulkan suatu peristiwa lain melalui pembelajaran yang 

bermakna.  

Komunikasi proses pembelajaran IPS sering terjadi penyimpangan 

menjadi tidak efektif karena adanya kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan, 

dan kurangnya minat siswa. Penggunakan media secara terintegrasi dalam proses 

pembelajaran merupakan salah satu usaha mengatasi penyimpangan konmunikasi. 

Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran disamping sebagai penyaji stimulus 

dan sikap juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi serta 
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mengatur langkah-langkah kemajuan pemberian umpan balik. (Hidayati, 

2008:7.5) 

Model quantum teaching didukung flashcard sehingga komunikasi antara 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran berjalan efektif. Flashcard adalah 

media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar seukuran postcart atau sekitar 

25x30cm. Gambar pada flashcard merupakan rangkaian pesan yang disajikan 

dengan keterangan pada bagian belakangnya dan cocok untuk kelompok kecil  

tidak lebih dari 25 orang (Indriana, 2011:68). Flashcard  menjadi petunjuk dan 

rangsangan bagi siswa untuk memberi respons yang diinginkan. Gambar garis 

dapat digunakan pada media flashcard (Arsyad, 2013:119). Media  flashcard pada 

pembelajaran IPS memberikan pengalaman langsung menunjukkan penerapan 

learning by doing, berdampak langsung terhadap perolehan dan pertumbuhan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap siswa (Sukiman, 2012:33).  

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli maka 

peneliti dan kolaborator memutuskan melakukan tindakan dengan menerapkan 

model quantum teaching dengan media flashcard agar dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang. Diharapkan dalam penerapannya siswa secara aktif kreatif, 

bersosialisasi baik, serta mudah memahami materi.  

Penggunaan model ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Penelitian dari Nurul Azizah (2013) tentang Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Quantum Teaching Berbasis 

Media Flashcard pada Siswa Kelas IVA SDN Sampangan 02 Semarang. Hasil 
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penelitian menunjukkan keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa 

behasil meningkat. Hasil belajar IPS siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 85% dengan 

KKM IPS di kelas IVA SDN Sampangan 02 Semarang tahun ajaran 2012/2013 

adalah 61. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji masalah 

tersebut dengan melakukan penelitian tindakan kelas tentang “Implementasi 

Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard untuk Meningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 Semarang”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti 

mengemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang?” 

Adapun rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan keterampilan guru di kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang? 

b. Apakah implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VA SDN Wates 

01 Semarang? 
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c. Apakah implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan model quantum 

teaching dengan media flashcard dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas VA SDN Wates 01 Semarang.  

Tabel 1.1  
Langkah Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard  

 

N

o 

Langkah Model 

Quantum 

Teaching 

(Wena, 2011:165-

166) 

Langkah 

Pengunaan 

Media 

Flashcard 

Pembelajaran 

(Indriana, 

2011:69) 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Kemendikbud, 

2013:9) 

Langkah Model 

Quantum Teaching 

dengan Media 

Flashcard 

1. Tumbuhkan,  

pada awal 

kegiatan 

pembelajaran 

pengajaran harus 

berusaha 

menumbuhkan/m

engembangkan 

minat siswa untuk 

belajar. 

Kartu-kartu 

yang sudah 

disusun 

dipegang 

setinggi dada 

menghadap ke 

siswa. 

 

 

Mengamati, guru 

memfasilitasi siswa 

untuk melakukan 

pengamatan melalui 

kegiatan melihat, 

menyimak, 

membaca, dan 

mendengar dari 

suatu benda atau 

objek  

Siswa diajak guru 

untuk bergembira, 

mengamati 

flashcard di awal 

pelajaran agar 

berminat mengikuti 

pembelajaran. 

(Mengamati) 

2. Alami, proses 

pembelajaran 

akan lebih 

bermakna jika 

siswa mengalami 

secara langsung 

atau nyata materi 

yang diajarkan. 

Mencabut satu 

per satu kartu 

setelah guru 

selesai 

menerangkan. 

 

Menanya, Guru 

membimbing siswa 

untuk dapat 

mengajukan 

pertanyaan tentang 

hasil pengamatan 

objek yang konkrit 

sampai abstrak.  

Siswa melakukan 

tanya jawab setelah 

menyimak 

penjelasan materi 

perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

Indonesia dari guru 

dengan media 

flashcard. 

(Mengamati, 

menanya dan 

mengumpulkan 
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informasi) 

3. Namai, 

pengajarkan 

konsep, 

keterampilan 

berfikir, dan 

strategi belajar. 

Penamaan mampu 

memuaskan hasrat 

alami otak untuk 

memberi identitas, 

mengurutkan, dan 

mendefinisikan. 

Memberikan 

kartu-kartu 

yang telah 

diterangkan 

kepada siswa 

untuk 

mengamati  

secara 

bergantian.  

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi, dari 

berbagai sumber 

melalui membaca, 

memperhatikan 

fenomena atau 

objek, atau 

melakukan 

eksperimen. 

Siswa 

menyimpulkan 

materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

Indonesia melalui 

pemberian identitas 

dan membuat peta 

pikiran dengan 

bantuan media 

flashcard dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok.(Mengu

mpulkan informasi 

dan mengasosiasi)  

4. Demonstrasikan, 

memberi 

kesempatan siswa 

untuk 

menunjukkan 

tingkat 

pemahaman 

terhadap materi 

yang dipelajari 

dengan 

melakukan 

peragaan, 

mempraktikkan, 

dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

 Mengasosiasi, 

Informasi diproses 

untuk menemukan 

keterkaitan, pola, 

dan kesimpulan. 

Pengolahan 

informasi bersifat 

mencari solusi dari 

berbagai sumber 

yang memiliki 

pendapat berbeda 

ataupun 

bertentangan. 

 

Siswa 

mempresentasi hasil 

kerja kelompok, 

siswa 

mendemonstrasikan 

materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

Indonesia.  

(Mengsosiasi dan 

mengkomunikasik

an) 

5. Ulangi, 

memperkuat 

koneksi saraf dan 

menumbuhkan 

rasa tahu atau 

yakin terhadap 

kemampuan 

siswa. 

Jika sajian 

menggunakan 

jenis atau cara 

permainan, 

guru 

menyiapkan 

siswa untuk 

berlomba. 

Mengkomunikasik

an,  Hasil 

disampaikan di 

kelas dan dinilai 

oleh guru sebagai 

hasil belajar siswa 

atau kelompok. 

Siswa dibiasakan 

untuk 

mengemukakan dan 

mengkomunikasika

n ide, pengalaman 

dan hasil belajar 

kepada orang lain. 

Siswa berkelompok 

untuk bermain 

flashcard dipandu 

oleh guru. 

(Mengkomunikasi

kan dan 

mengamati) 
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6. Rayakan, 

pemberian umpan 

balik yang positif 

pada usaha, 

keberhasilan, 

ketekunan siswa 

berupa pujian, 

pemberian hadiah, 

atau bentuk 

lainnya. 

  Siswa diberi umpan 

balik berupa 

motivasi ataupun 

penghargaan dari 

hasil pembelajaran 

baik kelompok 

ataupun individu.  

 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1.   Tujuan Umum 

  Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas VA di SDN Wates 

01 Semarang menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard. 

1.3.2.   Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS di kelas VA SDN 

Wates 01  Semarang. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa melalui implementasi model quantum teaching 

dengan media flashcard pada pembelajaran IPS di kelas VA SDN Wates 01 

Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS di kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini memberi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, 

model quantum teaching dengan media flashcard dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya pada 

mata pelajaran IPS di dunia pendidikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bagi Siswa 

Implementasi model quantum teaching dengan media flashcard di 

SD/MI dapat mengurangi kesulitan belajar siswa, lebih termotivasi 

beraktivitas di kelas sehingga tercipta interaksi baik antara guru dengan 

siswa, meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran IPS 

tercapai secara optimal, serta siswa memiliki jiwa tanggung jawab dan 

solidaritas tinggi. 

b. Bagi Guru 

Implementasi model quantum teaching dengan media flashcard di 

SD/MI dapat meningkatkan keterampilan guru, mengembangkan 

profesionalitas dengan melaksanakan perbaikan kualitas pembelajaran yang 

tidak efektif, memotivasi guru untuk lebih berinovasi dan bervariasi  

menerapkan model dan media sehingga menciptakan kegiatan belajar yang 

menarik dan menyenangkan. 
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c. Bagi sekolah 

Implementasi model quantum teaching dengan media flashcard di 

SD/MI dapat meningkatkan mutu pendidikan, menjadikan tolak ukur dalam 

pengambilan kebijakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru sehingga tujuan institusional sekolah tercapai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

Kajian teori meliputi: a. Model Quantum Teaching; b. Media Flashcard; 

c. Teori yang Mendasari Model Quantum Teaching  dengan Media Flashcard;              

d. Kualitas Pembelajran; e. Hakikat Belajar; f. Hakikat Pembelajaran;                       

g. Pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di SD; h. Implementasi 

Model Quantum Teaching  dengan Media Flashcard dalam Pembelajaran IPS. 

2.1.1. Model Quantum Teaching 

2.1.1.1. Model Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran tercapai optimal dengan menerapkan berbagai 

model sesuai gaya belajar siswa. Menurut Trianto (2012:52) menjelaskan model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual menggambarkan prosedur 

sistematis pengorganisasian  pengalaman sebagai pedoman tujuan. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran mengatur tujuan, tahap 

kegiatan, kondisi lingkungan, dan pengelolaan kelas.   

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Pola 

tersebut sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Menurut 

Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

tujuan, tahap kegiatan, lingkungan, dan pengelolahan kelas. (Suprijono, 2011:45)  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan model pembelajaran 

adalah pedoman sistematik bagi guru dalam penyusunan kurikulum dan 
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mengelola kegiatan di kelas sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Penelitian 

ini menggunakan model quantum teaching untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS. 

2.1.1.2. Hakikat Model Quantum Teaching  

Quantum teaching dikembangkan oleh Bobbi DePorter mulai 

dipraktekkan pada tahun 1992. Quantum teaching mencakup petunjuk spesifik 

untuk menciptakan lingkungan belajar efektif, rancangan kurikulum, 

penyampaian isi, dan kemudahan proses belajar (DePorter, 2010:32). Menurut 

Wena (2011:160) model pembelajaran quantum teaching merupakan cara baru 

memudahkan proses belajar, memadukan unsur seni dan pencapaian terarah, 

untuk segala mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran di kelas dengan model 

quantum teaching  memaksimalkan interaksi antara guru, siswa, suasana maupun 

sarana fisik yang ada di dalam kelas untuk melejitkan prestasi belajar (DePorter, 

2010:34). Quantum teaching diciptakan berdasarkan teori pendidikan seperti 

multiple intelegences dan cooperative learning (Wulandari, 2013). 

Quantum teaching merangkaikan segala yang terbaik menjadi sebuah 

paket multisensori, multi kecerdasan, dan koompatibel dengan otak, 

meningkatkan kemampuan guru untuk merangsang anak berprestasi. Quantum 

teaching membuat belajar menjadi bermakna (meaningful) jika informasi yang 

dipelajari disusun sesuai kemampuan kognitif siswa, menghubungkan informasi 

baru dengan  informasi yang dimiliki. (A‟la, 2012:23) 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat peneliti simpulkan model 

quantum teaching merupakan pedoman membuat rancangan kegiatan mewujutkan 
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proses pembelajaran menyenangkan, multisensori, multikecerdasan, dan 

koompatibel dengan otak, berguna meningkatkan kemampuan guru dan  

merangsang anak berprestasi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Model 

quantum teaching membuat pembelajaran lebih efektif, terdiri dari proses belajar 

aktif, partisipatif, konstruktif, komunikatif dan berorientasi pada tujuan. 

2.1.1.3. Asas Utama Model Quantum Teaching  

Alasan utama siswa tidak mendengarkan atau menyukai guru karena 

siswa merasa tidak dipahami. Pembelajaran dengan model quantum teaching 

bersandarkan pada satu konsep “bawalah dunia siswa ke dunia guru, dan antarkan 

dunia guru ke dunia siswa”. Jika guru mengerti minat, hasrat, dan pikiran siswa, 

guru harus memasuki dunia siswa dengan perancangan pengajaran (DePorter, 

2010:122). Perancangan dilakukan dengan mengaitkan materi pada peristiwa, 

pikiran atau perasaan, diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, 

rekreasi, atau akademis. Setelah kaitan tersebut terbentuk, guru dapat membawa 

siswanya ke dunia guru, memberikan siswa pemahaman mengenai materi (A‟la, 

2012:27). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan model quantum 

teaching memiliki asas yaitu guru harus memahami karakter siswa dahulu 

sebelum mengajar dengan mengkaitkan materi pada lingkungan, selanjutnya 

siswa dapat mempelajari dan menerapkan segala informasi yang diberikan guru.   

2.1.1.4. Prinsip-Prinsip Model Quantum Teaching 

Menurut DePorter (2010:36) model quantum teaching memiliki lima 

prinsip sebagai berikut: 
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Tabel 2.1  

Prinsip dan Penerapan Model Quantum Teacing di Kelas 

 

No Prinsip Penerapan di Kelas 

1. Semua aspek memberikan 

informasi: segalanya dari 

lingkungan kelas, bahasa tubuh 

guru, kertas yang dibagikan 

menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Guru dituntut untuk merancang segala 

aspek di lingkungan kelas maupun 

sekolah sebagai sumber belajar bagi 

siswa. 

2. Memiliki Tujuan: semuanya 

yang terjadi dalam kegiatan 

PBM mempunyai tujuan. 

Setiap kegiatan belajar memiliki 

tujuannya dan dijelaskan pada siswa. 

3. Memperoleh pengalaman 

sebelum namai: proses belajar 

paling baik terjadi ketika siswa 

telah mendapatkan informasi 

sebelum menamai  

Mempelajari sesuatu dilakukan dengan 

memberi siswa tugas terlebih dahulu 

kemudian menyimpukan sendiri konsep, 

rumus, dan teori tersebut. Guru 

mendorong siswa melakukan penelitian 

sendiri dan berhasil menyimpulkan. 

Guru menciptakan simulasi konsep agar 

siswa memperoleh pengalaman 

4. Mengakui setiap usaha: siswa 

patut mendapatkan pengakuan 

atas prestasi dan kepercayaan 

dirinya.  

Guru memberi penghargaan/pengakuan 

pada setiap usaha siswa. Jika usaha 

siswa jelas salah, guru membetulkan 

jawaban.  

5. Mendapatkan umpan balik: 

perayaan dapat diberikan 

dengan umpan balik mengenai 

kemajuan dan meningkatkan 

asosiasi positif dengan belajar. 

Guru memiliki strategi untuk memberi 

umpan balik positif yang mendorong 

semangat belajar siswa terhadap setiap 

usaha, baik secara kelompok maupun 

secara individu 
Sumber: Wena, 2011:162 

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut maka peneliti dapat 

menyimpulakan implementasi model quantum teaching berdasar pada lima 

prinsip, yaitu a. semua aspek memberikan informasi; b. memiliki tujuan; c. 

memperoleh pengalaman sebelum namai; d. mengakui setiap usaha; dan e. 

mendapatkan umpan balik.  
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2.1.1.5. Model Quantum Teaching 

 Model quantum teaching dibagi atas dua kategori, yaitu konteks dan isi 

(DePorter, 2010:37). Berikut merupakan model konteks pada penerapan model 

quantum teaching dalam KBM:   

Tabel 2.2 
Penerapan Model Quantum Teaching dalam KBM 

 

No Model 

Konteks 
Penerapan dalam KBM 

1. Lingkungan  Penataan ruang kelas dan alat bantu mengajar sehingga 

membuat suasana belajar menyenangkan dan kondusif.  

2. Suasana Guru menciptakan suasana kelas menyenangkan dengan 

berbagai cara seperti bersikap simpatik, ramah, raut wajah 

yang penuh kasih sayang, humoris, suara lembut tetapi jelas. 

3. Landasan  Kerangka kerja dibangun dan disepakati bersama antara guru 

dan siswa. Landasan ini mencakup: a. tujuan sama; b. prinsip 

dan nilai sama; c. keyakinan kuat mengenai belajar dan 

mengajar; dan d. kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan 

peraturan jelas (DePorter, 2010:80-90)  

4. Rancangan  Kemampuan guru untuk mampu menumbuhkan dan 

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dilakukan 

dengan berbagai cara seperti penggunaan berbagai media 

dalam pembelajaran. 
Sumber: Wena,  2011:163 

Guru dituntut menerapkan keterampilan penyampaian isi pembelajaran 

dan strategi yang dibutuhkan siswa bertanggung jawab atas apa yang dipelajarinya 

(Wena, 2011:163). Menurut A‟la (2012:70) menjelaskan pengubah dalam 

penerapan quantum teaching di kelas sebagai berikut: 

a. Lingkungan dalam kelas, seperti: 1) poster ikon/simbol dipajang di depan kelas 

memberi gambaran visual; 2) poster afirmasi dibuat siswa sendiri, menguatkan 

materi; 3) menggunakan warna memperkuat pengajaran dan belajar siswa. 
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b. Alat bantu adalah benda yang mewakili gagasan misal: 1) boneka untuk 

mewakili tokoh; 2) panah untuk menunjukkan poin; 3) bola lampu plastik 

menandakan memulai berfikir. 

c. Pengaturan bangku dilakukan fleksibel, seperti: 1) saat kerja kelompok saling 

berhadapan; 2) fokus kedepan saat penjelasan dari guru, presentasi siswa, 

pemberian materi; 3) perenggangan tempat duduk saat mengerjakan evaluasi. 

d. Perlengkapan, musik dan kesenangan. Perlengkapan tersebut antara lain:            

1) pemutaran CD; 2) spidol besar; 3) poster afirmasi dan kebenaran;                      

4) dudukan kertas tulis dan kertas; 5) rak untuk kostum; 6) kotak mainan 

penyimpan alat bantu; 7) kursi sutradara tinggi. Musik seperti: 1) instrumen 

awal, belajar, membaca, dan barok; 2) efek khusus dan TV‟s Gretest hits;           

3) merenung, berkreasi, dan merancang proyek; 4) jeda masuk, keluar kelas, 

sound track film popular, greats hits tahun 60-80an, musik ring kontenporer;           

5) raggee, karaoke, jazz, dan tranisis. Kesenangan seperti konfeti dan pita, 

balon, permainan, dan teka-teki asah otak.   

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti simpulkan penerapan model 

quantum teaching guru harus mengubah lingkungan, suasana, landasan kegiatan, 

dan rancangan pembelajaran dan memperbaiki fasilitas kelas dengan strategi yang 

tepat dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini mengubah lingkungan kelas dengan 

cara: a. memajang poster ikon di depan kelas dan menggunakan warna;                    

b. menggunakan alat bantu wayang suluh, topeng tokoh, dan topi-topian untuk 

mewakili tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia; c. pengaturan bangku saat 

kegiatan penyajian materi, diskusi, dan presentasi; dan d. perlengkapan seperti 
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dudukan kertas, kotak penyimpanan, musik instrumen, permainan, dan bintang 

prestasi.      

2.1.1.6. Kerangka Rancangan Model Quantum Teaching 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan komponen rancangan model quantum 

teaching membentuk basis struktural secara keseluruhan melandasi model 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.3  

Rancangan dan Penerapan Model Quantum Teacing dalam PBM  

 

No. Rancangan Penerapan dalam PBM 

1. Tumbuhkan  Pada awal kegiatan pembelajaran pengajaran harus 

berusaha menumbuhkan minat siswa belajar. 

2. Alami  Proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa 

mengalami secara langsung atau nyata materi yang 

diajarkan. Pengalaman menciptakan peluang ikatan 

emosional, pemberian makna, dan membangun 

keingintahuan siswa. 

3. Namai Pengajaran konsep, keterampilan berfikir, dan strategi 

belajar. Penamaan mampu memuaskan hasrat alami otak 

untuk memberi identitas, mengurutkan, dan 

mendefinisikan. 

4. Demontrasikan Pemberian kesempatan siswa untuk menunjukkan tingkat 

pemahaman terhadap materi yang dipelajari. 

Strategi yang dapat digunakan adalah mempraktekkan, 

menyusun laporan, presentasi, menganalisis data, 

melakukan gerakan tangan, kaki, gerakan tubuh bersama 

secara harmonis, dan lain-lain.  

5. Ulangi Kegiatan pembelajaran dapat memperkuat koneksi saraf 

dan menumbuhkan rasa tahu atau yakin terhadap 

kemampuan siswa. Pengulangan harus dilakukan secara 

multimodalitas, multikecerdasan melalui permaianan 

ataupun kuis.  

6. Rayakan Pemberian penghormatan pada siswa atas usaha, 

ketekunan, dan kesuksesannya. Pemberian umpan balik 

yang positif pada siswa atas keberhasilannya, baik berupa 

pujian, pemberian hadiah, atau bentuk lainnya. Perayaan 

akan dapat memperkuat proses belajar selanjutnya. 
Sumber: Wena, 2011:165 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan beberapa 

kerangka konseptual tentang langkah-langkah pengajaran dalam model quantum 

teaching yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rewart.  

Penelitian implementasi model quantum teaching menggunakan langkah-

langkah dalam pembelajaran sebagai berikut: a. Tumbuhkan, pada awal kegiatan 

pembelajaran pengajaran harus berusaha menumbuhkan/mengembangkan minat 

siswa untuk belajar; b. Alami, proses pembelajaran akan lebih bermakna jika 

siswa mengalami secara langsung atau nyata materi yang diajarkan; c. Namai, 

pengajaran konsep, keterampilan berfikir, dan strategi belajar. Penamaan mampu 

memuaskan hasrat alami otak untuk memberi identitas, mengurutkan, dan 

mendefinisikan; d. Demonstrasikan, memberi kesempatan siswa untuk 

menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajari dengan 

melakukan peragaan, mempraktikkan, dan mempresentasikan hasil diskusi; e. 

Ulangi, memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu atau yakin 

terhadap kemampuan siswa; f. Rayakan, pemberian umpan balik positif pada 

usaha, keberhasilan, ketekunan siswa berupa pujian, pemberian hadiah, atau 

bentuk lainnya. 

2.1.1.7. Kelebihan dan Kekurangan Model Quantum Teaching 

Quantum teaching mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang lebih efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi 

dan memudahkan proses belajar (A‟la, 2012:60). Model quantum teaching dapat 

mengajar dengan memfungsikan kedua belahan otak kiri dan kanan. Ada empat 

ciri yang merupakan keunggulan dari model quantum teaching yaitu unsur: 
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a. Demokrasi dalam pengajaran. Penerapan quantum teaching terdapat unsur 

kesempatan yang luas kepada seluruh siswa terlibat aktif dan berpartisipasi 

dalam tahapan-tahapan kajian. Tiada ada diskriminalitas dan membeda-

bedakan antar siswa, mempunyai peluang dan waktu yang sama dalam proses 

pengajaran sehingga memungkinkan tergali dan terekspresikannya seluruh 

potensi dan bakat. 

b. Kepuasan pada diri siswa, pengakuan terhadap temuan dan kemampuan yang 

ditunjukkan sehingga mampu memahami dan mengerti tentang informasi 

yang disampaikan tanpa hambatan. Siswa mampu mencurahkan dan 

mempelajari apapun sesuai dengan keinginannya dan tanpa paksaan sehingga 

menambah kepuasan dan semangat. 

c. Pemantapan menguasai materi atau keterampilan yang diajarkan. Materi yang 

kurang dipahami siswa dengan sendirinya akan paham karena ada 

pengulangan materi. 

d. Kemampuan guru merumuskan temuan yang dihasilkan siswa, dalam bentuk 

konsep, teori, model, dan sebagainya. Antara guru dan siswa akan terjalin 

ikatan emosional kuat menyebabkan belajar semakin menggembirakan dan 

nyaman. (A‟la, 2012:42)      

Adapun kekurangan model quantum teaching adalah sebagai berikut:            

a. model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang; b. fasilitas 

seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan 

baik; dan c. model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa 

ditunjang hal itu proses pembelajaran tidak akan efektif. 
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Kelemahan dalam model quantum teaching dapat diatasi menggunakan 

delapan prinsip yang dilakukan guru, meliputi: a. bersikap jujur, tulus, dan 

menyeluruh selaraskan nilai-nilai dengan perilaku; b. memahami kegagalan 

sebagai hasil umpan balik memberikan informasi yang dibutuhkan untuk sukses; 

c. mampu berbicara dengan pengertian positif dan bertanggung jawab untuk 

komunikasi jujur dan lurus, mehindari gosip dan komunikasi berbahaya; d.  pusat 

perhatian dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya; e. memenuhi janji dan 

kewajiban, melaksanakan visi dan lakukan apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan; f. bertanggung jawab atas tindakan; g. bersikap terbuka 

terhadap perubahan atau pendekatan baru yang dapat membantu memperoleh 

hasil yang diinginkan; h. menyisihkan waktu untuk membangun dan memelihara 

keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa. (DePorter, 2010:82)  

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut, model quantum 

teaching dapat diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya kualitas 

dalam pembelajaran. Penyikapan yang tepat dari kelemahan model quantum 

teaching akan memaksimalkan peningkatan kualitas yang diinginkan. 

2.1.2. Media Pembelajaran Flashcard 

2.1.2.1. Media Pembelajaran 

Media sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima. Pengertian media secara lebih khusus dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Arsyad, 2013:3). Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan 
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tanggapan, umpan balik, dan mendororng siswa untuk melakukan praktik benar 

(dalam Anitah, 2009:35). Sedangkan Sukiman (2012:29) media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat serta kemauan siswa 

sehingga proses belajar mencapai tujuan secara efektif. 

Menurut Heinich, media pembelajaran adalah perantara antara sumber 

dan penerima membawa informasi yang bertujuan instruksional (Arsyad, 2013:3). 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, 

segala sesuatu yang dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga mendorong terjadinya proses 

belajar (Indriana, 2011:14). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan media 

pembelajaran merupakan komponen sumber belajar yang akan memberikan 

informasi untuk memperlancar komunikasi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran, mengaktifkan siswa, merangsang pikiran dan keterampilan. 

2.1.2.2. Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan yang diproses dengan 

berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan 

mengelolah informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti 

dan dipertahankan dalam ingatan (Sukiman, 2012:31). Menurut Arsyad (2013:13) 

menjelaskan bahwa salah satu gambaran acuhan landasan teori penggunaan media 

dalam proses belajar adalah Dale’s Cone of Experience (Kerucut Pengalaman 

Dale). Hasil belajar sesorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung, 
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kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda 

tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Dasar pengembangan kerucut bukan tingkat kesulitan, melainkan tingkat 

keabstrakkan jumlah jenis indra selama menerima isi pengajaran. Pengalaman 

langsung memberikan kesan paling utuh dan bermakna mengenai informasi dan 

gagasan melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan 

peraba. Pengalaman abstrak dan pengalaman konkret silih berganti karena hasil 

belajar dari pengalaman langsung mengubah dan memperluas jangkauan abstraksi 

siswa, sedangkan kemampuan interprestasi lambang kata membantu memahami 

pengalaman langsung. (Arsyad, 2013:14) 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan  

hasil belajar tercapai secara maksimal jika melibatkan banyak alat indra, semakin 

abstrak maka siswa akan mengalami kesulitan dalam menerima informasi. 

Penelitian menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard 

melibatkan pengalaman yang didramatisir, demonstrasi, gambar diam, dan simbol 

verbal.  
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2.1.2.3. Macam-Macam Media Pembelajaran  

Media pembelajaran tidak hanya berupa alat atau bahan, tetapi hal yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan. Macam-macam media pelajaran 

menurut Hamdani (2011:248) sebagai berikut: a. grafis; b. teks; c. audio; d. 

grafik; e. animasi; dan f. video. Sedangkan klasifikasi media pengajaran secara 

umum bisa diringkas sebagai berikut: a. mengutamakan kegiatan membaca simbol 

kata visual; b. bersifat audio-visual-proyeksi, nonproyeksi, dan berbentuk tiga 

dimensi; c. menggunakan teknik atau mesin; d. kumpulan benda atau bahan; dan 

e. contoh perilaku guru. Jika dilihat dari bentuknya, jenis media antara lain cetak, 

pameran, proyeksi, rekaman audio, gambar bergerak, dan berbasis komputer 

(Indriana, 2011:54). 

Kemp & Dayton (1985) mengelompokkan media ke dalam delapan jenis, 

yaitu: a. cetak; b. pajang; c. overhead transparacies; d. rekaman audiotape; e. seri 

slide dan film skrips; f. penyajian multi-image; g. rekaman video dan film hidup; 

dan h. komputer. Pengelompokan berbagai jenis media dilihat dari perkembangan 

teknologi yaitu: a. media trasidional, yaitu visual diam yang diproyeksikan, visual 

yang tak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang 

diproyeksikan, cetak, permainan, realita; dan b. media teknologi mutahir, yaitu 

media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. (Arsyad, 

2013:39) 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan media dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis yaitu media cetak, media audio, media audio-
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visual, media komputer. Penelitian ini menggunakan media flashcard yang masuk 

dalam jenis media cetak. 

2.1.2.4. Flashcard 

Flashcard adalah media pembelajaran berbentuk kartu bergambar 

seukuran postcart atau sekitar 25x30cm. Gambar dalam kartu adalah gambaran 

tangan atau foto yang sudah ada ditempelkan pada lembar kartu. Gambar tersebut 

merupakan rangkaian pesan disajikan dengan keterangan pada bagian 

belakangnya. Media flashcard hanya cocok untuk kelompok kecil tidak lebih dari 

25 orang. (Indriana, 2011:69) 

Menurut Arsyad (2013:115) gambar garis dapat digunakan pada media 

flashcard berupa kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang 

mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan 

gambar. Flashcard  biasanya berukuran 8x12cm disesuaikan dengan besar 

kecilnya kelas yang dihadapi. Flashcard  menjadi petunjuk dan rangsangan siswa 

untuk memberi respons yang diinginkan.  

a. Proses pembuatan flashcard, guru harus mempersiapkan atau mengikuti 

beberapa langkah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan kertas agak tebal seperti dupleks atau kardus berfungsi 

menyimpan atau menempel gambar sesuai tujuan pembelajaran. 

2) Kertas ditandai dengan pensil atau spidol menggunakan penggaris untuk 

menentukan ukuran 25x30 cm. 

3) Memotong kertas ukuran 25x30 cm dan membuat gambar yang akan 

ditempel. 



28 
 

 

4) Jika objek gambar dibuat dengan tangan maka kertas alas dilapisi dengan 

kertas halus untuk menggambar, seperti kertas HVS, karton, dan 

semacamnya.  

5) Memulai menggambar menggunakan alat gambar seperti kuas, cat, air, 

spidol, dan pensil warna. Membuat desain dengan bantuan komputer 

sesuai ukuran, kemudian ditempel pada alas kartu. 

6) Jika memanfaatkan gambar yang ada, maka tinggal dipotong sesuai ukuran 

lalu ditempel. 

7) Langkah terakhir adalah memberikan pesan pada bagian belakang kartu 

tersebut sesuai dengan objek yang ada di bagian depannya. 

(Indriana, 2011:135) 

b. Proses persiapan 

Setelah membuat flashcard sesuai materi yang disampaikan, berikut 

langkah selanjutnya: 1) persiapan. guru harus menguasai materi pembelajaran 

dan terampil mengguanakan flashcard. Berlatih menguasai penggunaan 

media dan mempersiapkan bahan serta alat-alat pendukung lainnya yang 

dibutuhkan; 2) mempersiapkan flashcard. Sebelumnya memulai 

pembelajaran, memastikan jumlah sesuai susunan dan media lain jika ada;               

3) mempersiapkan tempat. Posisi guru sebagai penyampai pesan 

pembelajaran disesuaikan kondisi dan posisi siswa menyimak;                        

4) mengkondisikan siswa. Kondisi siswa diatur agar menunjang proses 

pembelajaran menggunakan media flashcard. (Indriana, 2011:137) 
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c. Proses pengoperasian flashcard dalam pembelajaran 

Setelah melakukan empat langkah persiapan, maka proses 

pembelajaran dan pengajaran menggunakan media siap dimulai. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 1) kartu-kartu disusun dipegang setinggi dada 

menghadap ke siswa; 2) mencabut satu per satu kartu setelah guru selesai 

menerangkan; 3) membagi kartu-kartu yang telah diterangkan kepada siswa. 

Siswa diminta mengamati kartu secara bergantian; 4) jika sajian 

menggunakan jenis atau cara permainan, kreatifitas guru diperlukan untuk 

mendapatkan proses pengajaran yang menarik sambil bermain flashcard. 

(Indriana, 2011:139) 

Media flashcard termasuk media visual, Levie dan Lentz (dalam Arsyad, 

2013:20) mengemukakan 4 fungsi media khususnya visual yaitu: a. fungsi atensi 

yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran; b. fungsi afektif terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika membaca 

teks bergambar; c. fungsi kognitif yaitu gambar memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi dalam gambar; d. fungsi 

kompensatoris yaitu membantu siswa yang lemah dalam memahami isi pelajaran 

yang disajikan dan mengingatkannya kembali. 

Sedangkan, menurut Indriana (2011:69) menjelaskan kelebihan dari 

media flashcard sebagai berikut: a. mudah dibawa kemana-mana karena seukuran 

postcard; b. praktis dalam membuat dan menggunakannya; c. gampang diingat 

karena kartu bergambar sangat menarik perhatian merangsang otak untuk lebih 
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lama mengingat pesan; dan d. sangat menyenangkan digunakan sebagai media 

pembelajaran, bahkan bisa digunakan dalam bentuk permainan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat peneliti simpulkan  

flashcard adalah kartu bergambar yang bagian belakang terdapat keterangan  

digunakan untuk media komunikasi guru dan siswa sehingga materi dapat 

disampaikan bisa digunakan permainan berkelompok. Media flashcard berfungsi 

menarik perhatian siswa, agar menikmati pembelajaran, mempermudah 

mengingat materi, membantu memahami materi. Kelebihan media flashcard 

adalah mudah dibawa, praktis dibuat dan digunakan, mudah diingat karena 

menarik perhatian, menyenangkan untuk permainan.  

Penelitian ini menggunakan dua macam flashcard  yaitu: a. flashcard 

kecil untuk permainan dan kerja kelompok berukuran 9cmx7cm terdapat dua sisi, 

sisi belakang keterangan peristiwa/tokoh dan sisi depan gambar peristiwa/tokoh 

dan kolom untuk menamai; b. flashcard besar untuk membantu guru menyajikan  

materi dan kegiatan demonstrasi berukuran 65cmx42cm berupa gambar peristiwa. 

Implementasi media flashcard dalam pembelajaran dapat diterapkan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: a. kartu-kartu disusun dipegang setinggi dada 

menghadap ke siswa; b. Mencabut satu per satu kartu setelah guru selesai 

menerangkan; c. Memberikan kartu-kartu yang telah diterangkan kepada siswa 

untuk mengamati secara bergantian; d. jika sajian menggunakan jenis atau cara 

permainan, guru menyiapkan siswa untuk berlomba. 
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2.1.2.5. Wayang Suluh 

Kesenian wayang telah dikenal oleh nenek moyang sebelum kebudayaan 

Hindu masuk di Indonesia. Pada zaman revolusi fisik antara tahun 1945-1949, 

usaha untuk mengumandangkan tekat perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan seni 

pendalangan. Khusus untuk mempergelarkan cerita-cerita perjuangan tersebut, 

maka diciptakanlah wayang suluh. (Kustopo, 2010:8) 

Wayang berasal dari bahasa jawa “wewayangan” yang berarti bayangan. 

Suluh berarti "secercah sinar" terang. Wayang Suluh berarti wayang penerangan. 

Wayang suluh terbuat dari kulit kerbau dan dibuat pertama kali pada tahun 1947 

oleh Departemen Penerangan RI. Wayang suluh dipergunakan untuk penyuluhan 

yang bersifat propaganda perjuangan agar Bangsa Indonesia bersemangat 

berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaaan Republik Indonesia. 

Tokoh peraganya seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Syahrir, dan 

Jendral Sudirman. Penggambaran tokoh wayang suluh dibuat realistik, lebih 

pendek, menggambarkan laki-laki dan perempuan modern berpakaian sehari-hari 

tergantung tokoh yang digambarkan. Pementasan wayang suluh diiringi gamelan 

dengan gubahan modern (Kustopo, 2010:31). 

Peranan seni dalam pewayangan merupakan unsur dominan, akan tetapi 

jika dikaji mendalam terdapat nilai edukatif yang penting untuk kehidupan 

manusia. Unsur pendidikan tampil dalam bentuk pasemon atau perlambang. Peran 

kesenian wayang sebagai sarana penunjang pendidikan karakter. (Kustopo, 

2010:9)    
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Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan wayang suluh merupakan 

wayang modern yang digunakan sebagai penerangan mengenai sejarah perjuangan 

bangsa. Wayang digunakan sebagai sarana pendidikan karakter. Penelitian ini 

menggunakan wayang suluh sebagai alat bantu dalam memvisualisasikan gambar 

flashcard. Tokoh yang dibuat disesuaikan dengan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, wayang terdiri dari Ir. Soekarno, 

Drs. Moh. Hatta, Achmad Soebarjo, Sukarni, Laksamana Maeda, Fatmawati, 

Sayuti Melik, rombongan pemuda, mesin ketik, pesawat terbang, peluru, letusan 

bom, kota Hirosima, gunungan garuda.     

2.1.3. Teori Belajar yang Mendasari Model Quantum Teaching dengan 

Media Flashcard 

Faktor-faktor belajar dapat mempengaruhi proses psikologis dalam diri 

siswa. Proses belajar begitu kompleks, maka timbul beberapa teori tentang 

belajar. Teori belajar adalah teori yang mendasari pelaksanaan proses belajar agar 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Menurut Thomas B. 

Roberts (1975:1) jenis teori belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran 

tentang proses pembelajaran dan pendidikan adalah teori belajar behaviorisme, 

kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. (Lapono, 2008:1.1) 

Adapun uraian jenis teori belajar sebagai berikut:   

2.1.3.1. Teori Belajar Behavioristik  

Teori belajar behavioristik menekankan pada hasil belajar, yaitu 

perubahan tingkah laku yang dapat dilihat. Hasil belajar diperoleh dari proses 

penguatan atas respons yang muncul terhadap variasi stimulus (Winataputra, 
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2007:2.14).  Stimulus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah direspon oleh 

siswa (Rifa‟i, 2010:106). Teori behaviorisme didasarkan pada pemikiran belajar 

merupakan salah satu jenis perilaku siswa yang dilakukan secara sadar. Siswa di 

SD/MI akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru, semakin tepat dan 

intensif rangsangan yang diberikan oleh guru semakin intensif kegiatan belajar 

yang dilakukan siswa. Konsekuensi yang dihadapi siswa, bersifat positif dan 

negative berfungsi sebagai penguat dalam kegiatan belajar siswa (Lapono, 

2008:1.15).  

Teori behaviorisme yang perlu dipelajari secara mendalam untuk 

kepentingan pengelolaan proses pembelajaran di SD/MI untuk mengatasi  

kenadala belajar siswa saat mengikuti pembelajaran di kelas, yaitu teori a. 

Respondent Conditioning; b. Operant Conditioning, dan c. Observational 

Learning atau Social-Cognitive Learning (Lapono, 2008:1.3). 

Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan  

teori belajar behaviorisme merupakan landasan dari pembelajaran dengan model 

quantum teaching dengan media flashcard dari penerapan TANDUR yaitu guru 

terlebih dulu harus menumbuhkan minat anak dengan memberi stimulus berupa 

media dan pengaitan materi dengan pengetahuan yang diterimanya, kemudian 

selama pembelajaran guru harus selalu mengulangi dengan memberi stimulus bisa 

berupa permainan, penjelasan, pertanyaan atau siswa mengalami pengalaman 

sendiri. 
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2.1.3.2. Teori Belajar Kognitif 

Aspek kognitif mempersoalkan bagaimana seseorang memperoleh 

pemahaman mengenai siswa dengan lingkungan (Winataputra, 2007:3.8). 

Kegiatan belajar bukan sekedar stimulus dan respon bersifat mekanistik tetapi 

melibatkan kegiatan mental siswa (Baharudin, 2012:87). Piaget (dalam Rifa‟i, 

2010:26) 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. Bayi belum mampu berpikir konseptual tetapi perkembangan 

kognitif dapat diamati. 

c. Tahap operasional kongkrit (concrete operation),  usia 7 sampai 11 tahun. 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika 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. Anak 

mampu memprediksi, berpikir tentang situasi hipotesis, tentang hakekat 

berpikir serta mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog.  

Struktur mental individu tersebut berkembang sesuai dengan tingkatan 

perkembangan kognitif. Semakin tinggi tingkat perkembangan kognitif seseorang 
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semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilannya dalam memproses berbagai 

informasi atau pengetahuan yang diterimanya dari lingkungan, baik fisik maupun 

sosial. Teori belajar kognitivisme dapat disebut sebagai: a. teori perkembangan 

kognitif; b. teori kognisi sosial; dan c. teori pemprosesan informasi. (Lapono, 

2008:1.23) 

Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan 

teori belajar kognitif merupakan landasan dari pembelajaran dengan model 

quantum teaching dengan media flashcard  karena dalam teori kognitif, Piaget 

berpendapat bahwa siswa SD (usia 7-11 tahun) masuk usia 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, terjadi pemrosesan informasi. 

2.1.3.3. Teori Belajar Humanistik 

Filosofi humanistik dalam proses pembelajaran melahirkan beberapa 

konsep berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran yang memberi 

kesempatan bagi siswa untuk membangun sendiri realitas bagi dirinya sendiri dan 

menekankan pada kemampuan siswa dalam domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor (Baharudin, 2012:141). Pendekatan teori humanistik dalam 

pembelajaran  menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi yang 

terbuka dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa.  

Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, 

penghargaan, penerimaan, pengakgungan, dan cinta dari orang lain. Proses 

pembelajaran, kebutuhan tersebut perlu diperhatikan agar siswa tidak kecewa, jika 
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siswa merasa upaya pemenuhan kebutuhan terabaikan maka besar kemungkinan 

di dalam dirinya tidak akan tumbuh motivasi berprestasi dalam belajarnya. 

(Lapono, 2008:1.43)  

Berdasarkan  teori yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan 

teori belajar humanistik merupakan landasan dari pembelajaran model quantum 

teaching dengan media flashcard karena ada pembentukan kelompok 

menunjukkan teori humanistik, siswa telah mendapatkan nilai kerjasama, saling 

membantu dan menguntungkan, kejujuran, dan kreatifitas dalam proses 

pembelajaran. Quantum teaching mengorkestrasikan suasana yang mengairahkan 

siswa dengan jalinan rasa simpati dan saling mengerti, rasa saling memiliki 

adanya perayaan kesuksesan sehingga menimbulkan emosi positif.  

2.1.3.4. Teori Belajar Kontruktifisme 

Piaget dan Vygotsky menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam 

belajar dengan menyatakan integrasi kemampuan dalam belajar kelompok  

mendapatkan pengubahan secara konseptual (Baharudin, 2012:115). Teori belajar 

kontruktifisme menekankan pada peran guru untuk mengajar siswa bagaimana 

membangun makna, memonitori, mengarahkan dan mendesain pengalaman bagi 

siswa sebagai autentik, konteks yang relevan. Guru hanya sebagai fasilitator atau 

pencipta kondisi belajar yang memungkinkan siswa secara aktif mencari sendiri 

informasi, mengasimilasi, mengadaptasi, dan mengkonstruksinya menjadi 

pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki (Lapono, 

2008:1.26).  
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Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan 

teori belajar konstruktifis merupakan landasan dari pembelajaran dengan model 

quantum teaching dengan media flashcard karena siswa akan lebih mudah 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru apabila dihubungkan 

dengan situasi nyata kehidupan sehari-hari siswa. Siswa membangun pemahaman 

berdasarkan pengalaman individual dan interaksi dalam lingkungan belajar. 

Pembelajaran model quantum teaching memiliki prinsip semua aspek memberi 

informasi berarti ada interaksi antar siswa, selain dengan guru melalui kegiatan 

diskusi kelompok dan permainan kelompok. 

2.1.4. Kualitas Pembelajaran 

 Guru kreatif, profesional, dan menyenangkan memiliki berbagai konsep 

dan cara mendongkrak kualitas pembelajaran. Beberapa cara tersebut antara lain 

mengembangkan kecerdasan emosi, kreativitas, mendisiplinkan siswa dengan 

kasih sayang, membangkitkan minat belajar, memecahkan masalah, 

mendayagunakan sumber belajar, dan melibatkan masyarakat dalam 

pembelajaran. (Mulyasa, 2011:161) 

 Kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sistemik dan sinergis antara 

guru, siswa, kurikulum, bahan belajar, media, fasilitas, serta sistem menghasilkan 

proses dan hasil belajar optimal sesuai tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). 

Uno (2012:153) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan berjalan dan menghasilkan luaran yang 

baik.  
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 Kualitas dimaknai istilah mutu atau keefektifan (Hamdani, 2011:194). 

Efektivitas secara definitif dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan mencapai 

tujuan atau sasarannya (Etzioni, 1964). Kualitas pembelajaran adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, keterampilam, 

integrasi, partisipasi, interaksi kultural, perubahan sikap, perilaku, dan 

kemampuan adaptasi. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa 

ditentukan oleh keefektivan dalam mencapai kompetensi belajar.  

 Kualitas pembelajaran menurut UNESCO (1996) dapat dicapai dengan 

menetapkan empat pilar pendidikan meliputi:  

a. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know). Guru 

berperan sebagai fasilitator dituntut untuk berperan aktif mengembangkan 

penguasaan materi pada siswa. 

b. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do). Sekolah 

memfasilitasi siswa mengaktualisasikan keterampilan, bakat, dan minatnya 

mendukung keberhasilan siswa. 

c. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together). Lembaga 

pendidikan mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. 

d. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be). 

Pengembangan diri siswa berkaitan dengan bakat dan minat, perkembangan 

fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi, serta kondisi lingkungannya terbentuk di 

sekolah. (Hamdani, 2011:194) 

 Sedangkan menurut Dikti (2004:7) indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat seperti berikut: a. perilaku pembelajaran guru dilihat dari kinerjanya; b. 
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perilaku dan dampak belajar siswa dilihat dari kompetensi belajarnya; c. iklim 

pembelajaran; d. materi berkualitas; dan e. sistem. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kualitas pembelajaran 

adalah keterkaitan antara guru, siswa, kurikulum, bahan belajar, media, fasilitas, 

dan sistem pembelajaran menghasilkan proses serta hasil belajar optimal sesuai 

tujuan. Kualitas pembelajaran tercapai dengan empat pilar yaitu learning to know, 

to do, to live together, dan to be. Penelitian implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS dalam mengukur 

kualitas pembelajaran peneliti membatasi indikator kualitas pembelajaran menjadi 

tiga, yaitu: a. keterampilan guru; b. aktivitas siswa; dan c. hasil belajar. 

2.1.4.1. Ketrampilan Guru dalam Pembelajaran 

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Bab 1 ayat 1 menyatakan guru 

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas, 2007:16). Guru harus memiliki 

kemampuan dan keterampilan mengajar secara teori maupun praktik. Kemampuan 

mengajar merupakan perpaduan antara intelektual, ketrampilan mengajar, bakat, 

dan seni (Marno, 2012:57).  

 Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang 

menuntut latihan terprogram untuk menguasainya. Turney (1973) (dalam 

Mulyasa, 2011:69) mengungkapkan keterampilan mengajar yang berperan 

menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi 

penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 
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membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. Berikut ini diuraikan delapan keterampilan tersebut dan 

cara menggunakan agar tercipta pembelajaran kreatif, profesional dan 

menyenangkan, yaitu: 

4.1.4.1.1 Keterampilan Bertanya 

Guru dalam pengajarannya selalu menggunakan tanya jawab untuk 

mendapatkan balikan dari siswa. Hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, 

penilaian, dan pengujian dilakukan melalui pertanyaan. Komponen keterampilan 

bertanya antara lain: a. kejelasan dan kaitan pertanyaan; b. kecepatan dan selang 

waktu; c. arah dan distribusi penunjukan; d. teknik penguatan; e. menuntun; f. 

menggali; g. pemusatan; dan h. pindah gilir. (Marno, 2012:115)      

Ketrampilan bertanya yang perlu dikuasai guru meliputi keterampilan 

bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar 

mencakup: a. pertanyaan yang jelas dan singkat; b. pemberi acuan; c. pemusatan 

perhatian; d. pemindahan giliran; e. penyebaran pertanyaan (ke seluruh kelas, ke 

siswa tertentu, dan ke siswa lain untuk menanggapi jawaban); f. pemberian waktu 

berfikir; g. pemberian tuntunan dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang 

lebih sederhana dan mengulanngi penjelasan sebelumnya. Sedangkan 

keterampilan lanjutan merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. 

Keterampilan bertanya lanjutan yang perlu dikuasai meliputi: a. pengubahan 

tuntunan tingkat kognitif; b. pengaturan urutan pertanyaan, dan c. pertanyaan 

pelacak; dan 4) peningkatan terjadinya interaksi. (Mulyasa, 2011:74) 
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4.1.4.1.2 Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut Usman (2011:80) penguatan bertujuan memberikan informasi 

atau umpan balik sebagai tindak dorongan ataupun koreksi pada siswa. Sedangkan 

menurut Mulyasa (2011:77) penguatan merupakan respon terhadap perilaku 

memungkinkan terjadi pengulangan. Prinsip-prinsip penguatan yaitu kehangatan, 

antusiasme, bermakna, dan menghindari respon negatif. Ada beberapa cara 

penggunaan penguatan yakni pada pribadi tertentu, kelompok, tidak penuh, dan 

variasi penggunaan. (Marno, 2012:131).  

Komponen-komponen memberi  penguatan adalah penguatan verbal dan 

nonverbal. Penguatan verbal dilakukan berupa kata-kata dan kalimat pujian 

sedangkan nonverbal dilakukan dengan gerakan mendekati siswa, sentuhan, 

acungan jempol, dan kegiatan menyenangkan. (Mulyasa, 2011:78) 

4.1.4.1.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Mengadakan variasi merupakan cara mengatasi kebosanan siswa agar 

selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi belajar. Dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni variasi dalam gaya 

mengajar, penggunaan media dan sumber belajar, pola interaksi, dan kegiatan. 

(Mulyasa, 2011:78) 

Prinsip-prinsip mengadakan variasi mengajar antara lain: a. relevan 

dengan tujuan pembelajaran untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar; b. 

kontinu dan fleksibel sesuai kondisi; c. antusiasme dan hangat ditujukkan selama 

KBM; d. relevan dengan tingkat perkembangan anak. Komponennya meliputi 

variasi guru mengajar, media, dan interaksi belajar. Variasi guru seperti suara, 
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mimik dan gertural, perubahan posisi, kesenyapan, pemusatan perhatian, dan 

kontak pandang. Variasi media berupa media yang dapat dilihat, didengar, diraba, 

digerakkan dan dimanipulasi. Sedangkan variasi pola interaksi seperti pola 

ceramah guru-tugas kelompok-diskusi kelas, demonstrasi, tanya jawab-ceramah, 

observasi-diskusi kelompok-diskusi kelas, eksperimen-laporan kelompok-

debriefing, tanya jawab-ceramah-tugas individu. (Marno, 2012:146) 

4.1.4.1.4 Keterampilan Menjelaskan 

Prinsip keterampilan menjelaskan diberikan selama pembelajaran, 

menarik perhatian untuk menjawab pertanyaan, materi sesuai kompetensi dan 

perkembangan siswa (Mulyasa, 2011:80). Ditinjau dari isi yang disampaikan oleh 

guru kepada siswa, makna menjelaskan antara lain menyampaikan informasi, 

menerangkan, menjelaskan, memberi motivasi, dan mengajukan pendapat pribadi.   

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan meliputi:                              

a. perencanaan, sebagai persiapan: 1) isi penjelasan, mengadakan analisis 

pengertian atau persoalan yang dibahas; dan 2) penjelasan diberikan pada siswa; 

b. pelaksanaan memperhatikan komponen berikut: orientasi/pengarahan, bahasa 

sederhana, contoh baik dan sesuai, struktur  jelas, variasi penyajian, latihan serta 

umpan balik. (Marno, 2012:100) 

4.1.4.1.5 Keterampilan Membuka dan Menutup 

Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan dilakukan guru untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian siswa secara optimal, agar 

mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran. Sedangkan, menutup 

pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui 
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pencapaian tujuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari, 

serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. (Mulyasa, 2011:84) 

Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran, meliputi:                  

a. membangkitkan perhatian/minat siswa terdiri atas variasi gaya mengajar guru, 

penggunaan alat bantu, variasi pola interaksi; b. menimbulkan motivasi terdiri 

atas bersemangat dan antusias, rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang 

tampaknya bertentangan, memerhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi 

perhatian siswa; c. memberi acuan atau struktur terdiri atas mengemukakan 

kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan batas-batas tugas; d. memberi 

petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan, mengajukan pertanyaan 

pengarahan; e. menunjukan kaitan terdiri atas mencari batu loncatan, 

mengusahakan kesinambungan, membandingkan atau mempertentangkan. 

(Marno, 2012:83) 

Komponen-komponen menutup pelajaran meliputi: a. meninjau kembali 

terdiri atas merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan; b. mengevaluasi terdiri 

dari mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, 

mengekspresikan pendapat siswa sendiri, soal-soal tertulis atau lisan; dan             

c. memberi dorongan psikologi atau sosial dengan memuji, menyemangati, 

memberi harapan, menyadari potensi yang dimiliki. (Marno, 2012:90)  

4.1.4.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur melibatkan sekelompok 

orang dalam interaksi tatap muka informal dengan berbagai pengalaman atau 

informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah (Usman, 2011:94). 
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Mulyasa (2011:90) menjelaskan bahwa komponen keterampilan membimbing 

diskusi, sebagai berikut: 

a. Memusatkan perhatian, dengan cara: 1) merumuskan tujuan diskusi secara 

jelas; 2) merumuskan kembali masalah, jika terjadi penyimpangan;                 

3) menandai hal tidak relevan dengan topik diskusi, dan 4) merangkum hasil 

pembicaraan. 

b. Memperjelas masalah atau urunan pendapat melalui 1) menguraikan kembali 

dan merangkum pendapat siswa; dan 2) mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh anggota kelompok tentang pendapat setiap anggota. 

c. Menguraikan setiap gagasan anggota kelompok. 

d. Meningkatkan urunan siswa dengan cara: 1) mengajukan pertanyaan kunci 

menantang; 2) memberi contoh secara tepat; 3) menghangatkan suasana 

menggunakan pertanyaan mengundang perbedaan pendapat; 4) memberikan 

waktu berfikir; 5) mendengarkan dengan penuh perhatian. 

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi melalui: 1) memancing pendapat;                 

2) memberikan kesempatan pertama siswa yang kurang berpartisipasi;            

3) mencegah terjadinya monopoli pembicaraan; 4) mendorong siswa 

mengomentari pendapat temannya; dan 5) meminta pendapat siswa ketika 

terjadi kebuntuan. 

f. Menutup kegiatan diskusi, dengan cara: 1) merangkum hasil diskusi; 2) tindak 

lanjut; dan 3) menilai proses diskusi yang dilakukan.       
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4.1.4.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan iklim 

kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. 

Prinsip pengelolaan kelas adalah kehangatan dan keantusiasan, tantangan, 

bervariasi, luwes, penekanan hal positif, dan penanaman disiplin diri (Mulyasa, 

2011:91). Pengelolahan kelas efektif jika guru menghindari kekeliruan, yaitu 

campur tangan berlebihan, kelenyapan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri 

kegiatan, penyimpangan, dan bertele-tele (Usman, 2011:101). 

Komponen keterampilan mengelola kelas sebagai berikut:  

a. Keterampilan yang menciptaan dan memelihara kondisi belajar optimal 

(bersifat prefentif), dengan cara: 1) menunjukkan sikap tanggap; 2) memberi 

perhatian; 3) memusatkan perhatian kelompok; 4) memberikan petunjuk-

petunjuk yang jelas; 5) menegur; dan 6) memberi penguatan. 

b. Keterampilan yang mengembalikan kondisi belajar optimal, strateginya yaitu 

modifikasi tingkah laku, menggunakan pendekatan masalah kelompok, 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

(Usman, 2011:100) 

4.1.4.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan merupakan bentuk 

pembelajaran dimana guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, dan 

menjalin hubungan lebih akrab pada setiap individu ataupun kelompok. 

Pembelajaran perorangan, memerhatikan kemampuan dan kematangan berfikir 

siswa agar penyampaian informasi bisa diserap dan diterima.  
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Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dilakukan dengan: 

a. mengembangkan keterampilan pengorganisasian, memberikan motivasi dan 

membuat variasi dalam pemberian tugas jelas; b. membimbing dan memudahkan 

belajar; c. perencanaan penggunaan ruangan. (Mulyasa, 2011:92). Komponen-

komponennya adalah a. keterampilan mengadakan pendekatan pribadi; b. 

mengorganisasi; c. membimbing dan memudahkan belajar; dan d. merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran (Usman, 2011:106).  

Berdasarkan paparan tersebut peneliti menyimpulkan keterampilan guru 

merupakan kemampuan yang dimiliki guru selama proses belajar mengajar untuk 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran terpadu antara kemampuan 

intelektual, ketrampilan mengajar, bakat, dan seni. Keterampilan guru mengajar 

meliputi keterampilan: a. membuka dan menutup pelajaran; b. mengadakan 

variasi; c. menjelaskan; d. bertanya; e. memberi bimbingan diskusi kelompok 

kecil; f. mengajar kelompok kecil dan perorangan; g. memberi penguatan; dan              

h. mengengola kelas. 

Implementasi model quantum teaching dengan media flashcard  pada 

pembelajaran IPS menerapkan 8 keterampilan guru yaitu: a. mengelola kelas;                

b. membuka dan menutup pelajaran; c. mengadakan variasi; d. menjelaskan;            

e. bertanya; f. memberi bimbingan diskusi kelompok kecil; g. mengajar kelompok 

kecil dan perorangan; dan h. memberi penguatan.  

Adapun 10 indikator keterampilan guru yang dikembangkan pada 

penelitian ini meliputi: a. mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar. (keterampilan 

mengelola kelas); b. melaksanakan kegiatan awal dengan membuka pelajaran. 
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(keterampilan membuka dan menutup pelajaran) (Tumbuhkan); c. menyajikan 

informasi berupa materi yang akan diajarkan (keterampilan menjelaskan); d. 

melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran menggunakan flashcard. (keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan bertanya) (Alami); e. membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen. (keterampilan mengelola kelas);  f. memfasilitasi siswa  melakukan 

diskusi untuk menamai flashcard dan membuat peta pikiran. (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan) (Namai); g. memimpin siswa dalam 

mempresentasi hasil kerja kelompok dan demonstrasi  (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) (Demonstrasi); h. memimpin kegiatan 

bermain flashcard untuk mengulangi materi (keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) (Ulangi); i. memberikan umpan balikan terhadap siswa 

(keterampilan memberi penguatan) (Reward); j. memberi tindak lanjut dan 

menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 

Indikator keterampilan guru tersebut diharapkan meningkatkan 

keterampilan guru dalam penelitian implementasi model quantum teaching 

dengan media flashcard pada pembelajaran IPS. 

2.1.4.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Salah satu tujuan guru menguasai keterampilan mengajar adalah 

menciptakan kondisi belajar aktif berpusat pada siswa. Berdasarkan penelitian 

para ahli pendidikan menyebutkan siswa memiliki beraneka ragam kemungkinan 

dan potensi berkembang dalam dirinya. Terdapat prinsip aktif, keinginan untuk 

berbuat dan bekerja sendiri yang mengendalikan tingkah laku siswa (Hamalik, 
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2012:170). Menurut Djamarah (2010:349) dipandang dari sisi proses belajar, 

pembelajaran berbasis antara aktivitas fisik, mental, emosional, dan intelektual.  

Diedrich (dalam Hamalik, 2012:172) menggolongkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran di antaranya: 

a. Kegiatan-kegiatan visual  

 Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan 

bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral)   

Mengemukakan susatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan  

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis  

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

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

e. Kegiatan-kegiatan menggambar  

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

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

 Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor,  melihat hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, dan gugup. 

 

Sedangkan menurut Usman (2011:22) menjelaskan aktivitas belajar 

siswa meliputi aktivitas jasmani maupun mental. Aktivitas belajar siswa meliputi: 

a. visual activities seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen, dan 

demonstrasi; b. oral seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, 

menyanyi; c. listening seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, 
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pengarahan; d. motor seperti senam, atletik, menari, melukis; e. writting seperti 

mengarang, membuat makalah, membuat surat. 

Pembelajaran berbasis aktivitas siswa bertujuan agar siswa belajar mandiri 

dan kreatif sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

menunjang terbentuknya kepribadian mandiri sesuai tujuan pendidikan nasional. 

Secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih 

bermakna (Djamarah, 2010:349). 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat peneliti simpulkan 

aktivitas siswa merupakan kegiatan yang dilakukan saat proses pembelajaran 

berlangsung bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Aktivitas belajar siswa terdiri atas a. visual (membaca, melihat 

gambar, mengamati); b. oral (bertanya, mengemukakan pendapat, memberi saran, 

menyimpulkan, menghubungkan suatu kejadian); c. listening (mendengarkan, 

diskusi, percakapan, pidato); d. writing (menulis laporan, menulis jawaban, 

mengerjakan tes); e. drawing (menggambar, membuat grafik, peta, diagram); f. 

motor (melakukan percobaan, demonstrasi, menempel, bermain, membuat 

kontruksi); g. mental (menanggapi, mengingat, memecahkan soal, mengambil 

keputusan); dan e. emotional (berminat, gembira, semangat, berani, tenang)  

Penelitian implementasi model quantum teaching dengan media flashcard  

menggunakan 7 aktivitas belajar siswa yaitu a. visual; b. oral; c. listening; d. 

writing; f. motor; g. mental; dan e. emotional activities. Adapun 8 indikator 

penilaian aktivitas siswa yang dikembangkan sesuai dengan implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard mencakup:  
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1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran (Tumbuhkan). Terdiri 

dari emosional activities siswa yaitu sikap tenang, gembira menerima 

pembelajaran, bernyanyi dengan semangat, dan menaruh minat. 

2. Memperhatikan penyajian informasi materi yang akan dipelajari. Terdiri atas 

visual activities yaitu mengamati penyajian informasi, listening yaitu 

mendengarkan penyajian materi, motor yaitu memasang flashcard, dan 

writing yaitu menulis catatan kecil. 

3. Menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi (Alami). Terdiri atas 

writing activities yaitu mengemukakan pendapat, metal yaitu mengingat 

materi, listening yaitu mendengarkan pertanyaan guru dan pendapat siswa 

lain, serta emotional yaitu berani dan bersemangat menjawab pertanyaan. 

4. Melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran (Namai). Terdiri dari metal activities yaitu menganalisi 

permasalahan, oral yaitu berdiskusi, writing yaitu menamai flashcard dan 

membuat peta pikiran. 

5. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan demonstrasi 

(Demonstrasi). Terdiri dari oral yaitu mengemukakan pendapat dan memberi 

tanggapan, motor melakukan demonstrasi, serta visual yaitu mengamati 

demonstrasi.  

6. Bermain flashcard dalam kelompok heterogen (Ulangi). Terdiri atas motor 

yaitu melakukan permainan, metal yaitu mengingat ulang materi, serta 

emotional yaitu senang dan bersemangat.  
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7. Mendapatkan umpan balik (Reward). Terdiri atas oral  yaitu mengajukan 

pertanyaan dan mengemukakan pendapat, emotional senang dan termotivasi 

lebih bersemangat. 

8. Mengerjakan soal evaluasi. Terdiri atas writing yaitu mengerjakan soal, 

visual yaitu membaca, mental yaitu mengingat materi, serta emotional yaitu 

bersikap tenang. 

Pemenuhan indikator aktivitas siswa tersebut akan meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS melalui implementasi model quantum teaching dengan media 

flashcard.  

2.1.4.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kulminasi proses yang dilakukan dalam belajar 

yang diiringi kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar menunjukkan perubahan tingkah 

laku atau perolehan perilaku baru bersifat menetap, fungsional, positif, dan 

disadari. Menurut Romizowski menyebutkan skema kemampuan dapat 

menunjukkan hasil belajar yaitu: a. keterampilan kognitif bergubungan dengan 

membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan berfikir logis; b. psikomotor 

tentang kemampuan tindakan fisik dan kegiatan perseptual; c. reaktif berkaitan 

dengan sikap, kebijaksanaan, perasaan, dan self control; d. interaktif mengenai 

kemampuan sosial dan kepemimpian. (Anitah, 2009:2.19) 

 Menurut Gerlach dan Ely (dalam Rifa‟i, 2010:85) hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku diperoleh siswa setelah kegiatan belajar. Sedangkan 

menurut Hamdani (dalam Suprijono, 2011:6) berpendapat hasil belajar mencakup 
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kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut  merujuk 

pada taksonomi yang disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.  

Berdasarkan konsep tersebut, hasil belajar merupakan perubahan tingkah 

laku siswa secara sadar setelah belajar berupa kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor uraiannya sebagai berikut: 

2.1.4.3.1. Ranah Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penggeseran Taksonomi Bloom 

Sumber: Wilson, 2001 

 

Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri 

dari dua bagian, pengetahuan (kategori 1) dan keterampilan intelektual (kategori 

2-6). Mencakup: a. knowledge (pengetahuan, ingatan); b. comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh);  c. aplication (menerapkan);               

d. analysis (menguraikan, menentukan hubungan); e. synthetic 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru); f. evaluating 

(menilai). (Rifa‟i, 2010:86) 

Penggeseran tingkat ranah kognitif Bloom menurut taksonomi Davit R. 

Krarhwohl di jurnal Theory into Practice yang telah direvisi menjadi a. mengingat 

(C1): mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Benjamin_S._Bloom
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
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mengulangi dan menemukan kembali; b. memahami (C2): menafsirkan, 

meringkas, mengklarifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan 

membeberkan; c. menerapkan (C3): melaksanakan, menggunakan, menjalankan, 

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

mendeteksi; 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, 

menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan 

mengubah. (Ningsih, 2012) 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan ranah kognitif meliputi 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. 

Adapun indikator hasil belajar ranah kognitif implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan adalah: 1) menyebutkan penyebab peristiwa Rengasdengklok (C1); 

2) menjelaskan kronologi peristiwa Rengasdengklok (C2); 3) membenarkan hasil 

keputusan dari peristiwa Rengasdengklok (C5); 4) mengurutkan kejadian pada 

saat perumusan teks pancasila hingga proklamasi kemerdekaan (C3);                        

5) menguraikan peristiwa perumusan teks hingga proklamasi kemerdekaan (C4); 

6) menemukan perbedaan pada teks proklamasi asli dan ketikan (C6);                  

7) menyebutkan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia (C1); 8) menjelaskan peran 
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tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan (C2); dan 9) menentukan sikap untuk 

menghargai para pejuang kemerdekaan (C3). 

2.1.4.3.2. Ranah Afektif 

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

Kategori tujuannya mencerminkan hirarkhi bertentangan dengan keinginan untuk 

menerima sampai pembentukan pola hidup. Menurut Rifa‟i (2010:88) ranah 

afektif mencakup: 1) receiving (penerimaan) yaitu siswa menerima rangsangan 

atau fenomena tertentu; 2) responding (penanggapan) yaitu partisipasi aktif siswa 

terhadap stimulus datang dari luar; 3) valuing (nilai) yaitu berkenaan dengan nilai 

dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi; 4) organization (organisasi) 

yaitu pengembangan nilai kedalam satu organisasi, termasuk menetukan 

hubungan antar nilai dan kemantapan, serta prioritas nilai yang dimiliki; 5) 

characterization (karakterisasi) yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang 

dimiliki sesorang, mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya bersifat 

khas serta konsisten. 

Ranah penilaian afektif dan penanaman karakter, keduanya memiliki 

keterkaitan erat, dimana tingkat tertinggi dari ranah afektif adalah karakterisasi, 

sementara karaterisasi diimplementasikan pada proses pembelajaran dalam bentuk 

kegiatan rutin, pengkondisian atau teladan. Berikut merupakan contoh penilaian 

karakter siswa: 
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Tabel 2.4  

Penilaian Karakter Siswa 

 

Jenis Karakter Indikator Perilaku 

Bertanggung jawab a. Melaksanakan kewajiban sebagai siswa. 

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan diri 

sendiri. 

c. Menaati tata tertib sekolah 

d. Menjaga kebersihan lingkungan 

Percaya diri a. Pantang menyerah 

b. Berani menyatakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d. Mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan 

e. Berpenampilan tenang 

Saling menghargai a. Menerima perbedaan pendapat 

b. Memaklumi kekurangan orang lain 

c. Mengakui kelebihan orang lain 

d. Dapat bekerjasama 

e. Membantu orang lain 

Bersikap santun a. Menerima nasihat guru 

b. Menghindari permusuhan dengan teman 

c. Menjaga perasaan orang lain 

d. Menjaga ketertiban 

e. Berbicara dengan tenang 

Kompetitif a. Berani bersaing 

b. Menunjukkan semangat berprestasi 

c. Berusaha ingin lebih maju 

d. Tampil beda dan unggul 

Jujur a. Mengemukakan apa adanya 

b. Berbicara secara terbuka 

c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya 

d. Menghargai hasil kerja diri sendiri dan orang lain 

e. Mengakui kesalahan 

Sumber: Mulyasa, 2013:147 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ranah afektif 

meliputi penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan 

karakterisasi. Adapun indikator hasil belajar ranah afektif implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS materi 

Proklamasi Kemerdekaan pengembangan karakterisasi adalah: membiasakan diri 
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untuk bersikap bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif (A5).  

Hasil belajar siswa dalam aspek afektif berupa penilaian karakter siswa 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Karakter bertanggung jawab meliputi tertib 

mengikuti pembelajran, melakukan semua intruksi guru, melaksanakan tugas, 

menjaga kebersihan. Karakter percaya diri meliputi berani berpendapat, bertanya, 

pantang menyerah, dan berpenampilan tenang. Karakter saling menghargai berupa 

menerima pendapat, mengakui kelebihan orang lain, dapat bekerjasama, dan 

membantu orang lain. Karakter kompetitif terdiri atas berani bersaing, 

menunjukkan semangat, rasa ingin tahu, dan unggul. 

2.1.4.3.3.  Ranah Psikomotor 

Ranah Psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik, seperti 

keterampilan motorik atau syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotor tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif. 

Kategori jenis perilaku ranah psikomotor menurut Elizabeth Simpon adalah          

a. persepsi (perception), rangsangan penginderaan melalui memberi petunjuk 

melakukan kegiatan motorik; b. kesiapan (set), kesiapan mengacu pada kesiapan 

mental dan jasmani untuk bertindak; c. gerakan terbimbing (guided response), 

tahap awal belajar melalui peniruan dan mencoba-coba tindakan didemonstrasikan 

pendidik; d. gerakan terbiasa (mechanism), tindakan unjuk kerja gerakan yang 

dipelajari menjadi biasa; e. gerakan kompleks (complex overt response), bertindak 

tanpa ragu-ragu, unjuk kerja otomatis; f. penyesuaian (adaptation), menemui 

masalah baru dengan memodifikasi pola gerakan sesuai persyaratan baru; dan             
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g. kreativitas (kreativity), menekankan aktivitas didasarkan pada pengembangan 

keterampilan. (Rifa‟i, 2010:89) 

Sedangkan menurut Sudjana, (2011:22) ranah psikomotor berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

yaitu gerakan refleks, dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif.  

Menurut Ryan (1980) menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat 

diukur melalui: a. pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku siswa selama 

proses praktik berlangsung; b. sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu 

memberikan tes kepada siswa untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap; c. beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam 

lingkungan kerjanya. Sementara itu Leighbody (1968) berpendapat bahwa 

penilaian hasil belajar psikomotor mencakup: a. kemampuan menggunakan alat 

dan sikap kerja; b. menganalisis pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan; 

c. kecepatan mengerjakan tugas; d. membaca gambar atau simbol; e. keserasian 

bentuk dan ukuran yang ditentukan. (Sudrajat, 2008) 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ranah psikomotor 

meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. Penilaian hasil belajar ranah psikomotor 

mencakup penggunaan alat dan persiapan, proses, dan produk. Adapun indikator 

hasil belajar ranah psikomotor implementasi model quantum teaching dengan 

media flashcard pada pembelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan 
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pengembangan kreativitas adalah: menciptakan produk dalam diskusi kelompok 

(P5).  

Hasil belajar siswa apek psikomotorik ini berupa kreativitas dimana siswa 

diharuskan mampu membuat produk yaitu peta pikiran mengikuti pembelajaran 

secara individu dan kelompok. Adapun aspek penilaian produk tersebut meliputi 

persiapan; proses berupa langkah kerja; dan produk berupa hasil peta pikiran dan 

kerapian peta pikiran. 

2.1.5. Hakikat Belajar  

2.1.5.1. Pengertiaan Belajar 

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran bergantung pada 

bagaimana proses belajar dialami siswa. Pada kamus besar Indonesia secara 

etimologis belajar memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”, 

definisi tersebut berarti sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu 

(Buharuddin, 2012:13). Permendiknas RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar 

Proses disebutkan belajar merupakan perubahan perilaku relatif permanen dalam 

kapasitas pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan pemerolehan pengalaman 

dan praktik yang dilakukannya. 

Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah proses usaha dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru secara keseluruan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Menurut 

pengertian psikologis diartikan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan memenuhi kebutuhan hidup. Gagne menjelaskan belajar 
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merupakan sistem didalamnya terdapat berbagai unsur saling terkait menghasilkan 

perubahan perilaku (Rifa‟i, 2010:84).  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan berupa serangkaian kegiatan 

sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, proses belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

2.1.5.2. Faktor-Faktor Belajar 

Rifa‟i (2010:97) menyatakan bahwa faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap proses serta hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa. 

Kondisi internal mencakup: a. kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; b. 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan c. kondisi sosial, 

meliputi kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor internal terbentuk 

akibat pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan. 

Beberapa faktor eksternal seperti: 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.  

Secara umum faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, faktor internal 

dan eksternal, faktor internal meliputi faktor fisiologis (kesehatan jasmani) dan 

psikologis (kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat), sedangkan faktor 

eksternal digolongkan menjadi dua yaitu faktor lingkungan sosial (sekolah, 

masyarakat, keluarga) dan lingkungan nonsosial (alamiah, instrumental, materi 

pelajaran) (Baharuddin, 2012:19-28).  
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Berbeda dengan pendapat Slameto (2010:54) mengungkapkan  faktor 

yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua yaitu: 

a. Faktor intern 

Faktor intern yaitu jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Faktor 

jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologi meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Faktor 

kelelahan secara jasmani maupun rohani menyebabakan minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu menjadi hilang. 

b. Faktor ekstern 

Faktor ekstern yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siswa 

yang belajar menerima pengaruh keluarga berupa: cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi. 

Sedangkan faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru-siswa atau siswa-siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, model belajar, serta tugas rumah. Masyarakat 

merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi belajar karena siswa berada 

didalam lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat peneliti simpulkan faktor-

faktor belajar yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran ada dua yaitu 

dalam dan luar. Faktor dalam meliputi kondisi fisik, psikis, dan sosial. Sedangkan 

faktor luar meliputi variasi dan tingkat kesulitan materi, tempat belajar, iklim, 

suasana lingkungan, dan budaya. 
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2.1.6. Hakikat Pembelajaran 

2.1.6.1. Pengertian Pembelajaran 

Peningkatkan intensitas dan kualitas belajar siswa dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran. UU No. 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 Ayat 20 

menyebutkan pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

pada lingkungan belajar. Sedangkan pendapat Winataputra (2007:1.18) 

pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar maka kegiatan pembelajaran 

berkaitan erat dengan jenis hakikat, jenis belajar, serta hasil.  

Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, 

di mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) intens dan terarah pada 

tujuan (Trianto, 2007:17). Menurut Gagne (dalam Rifa‟i, 2010:192) pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal dirancang untuk mendukung proses 

internal. Peristiwa belajar dirancang agar memungkinkan siswa memproses 

informasi nyata mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembelajaran dikatakan sebagai 

hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap 

pemahaman. Hal tersebut sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena 

belajar merupakan proses alamiah setiap orang (Huda, 2013:2).  

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat peneliti 

simpulkan pembelajaran adalah interaksi antar guru, siswa, dan sumber belajar 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada lingkungan belajar. 
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2.1.6.2. Komponen-Komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran terdapat sistem yang harus diperhatikan dengan 

baik. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen 

yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan terdiri atas tujuan, materi, 

media, dan evaluasi (Indriana, 2011:20). Menurut Djamarah (2010:41) 

komponen-komponen pembelajaran meliputi: 

a. Tujuan, komponen pertama harus ditetapkan karena berfungsi sebagai 

indikator pengajaran.  

b. Bahan pelajaran, substansi disampaikan dalam proses belajar mengajar. Guru 

hendaknya memilih dan mengorganisasikan bahan pelajaran agar proses 

pembelajaran berlangsung intensif. 

a. Kegiatan belajar mengajar, segala sesuatu yang diprogramkan dilaksanakan 

dalam proses belajar mengajar menentukan sejauh mana pencapaian tujuan. 

b. Model, cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Model diperlukan 

guru, penggunaannya bervariasi sesuai tujuan setelah pembelajaran berakhir. 

c. Alat, mempunyai fungsi sebagai perlengkapan dan membantu mempermudah 

usaha mencapai tujuan. 

d. Sumber pelajaran, bahan/materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang 

mengandung hal-hal baru bagi siswa. 

e. Evaluasi, prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menafsirkan pembelajaran. Kegiatan evaluasi yang dilakukan secara 

sistematis yaitu kegiatan pengukuran, penilaian, dan akhirnya pengambilan 

keputusan.  
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat peneliti simpulkan komponen 

dalam pembelajaran adalah tujuan, materi, media, strategi, subyek belajar, alat, 

kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. 

2.1.7. Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

2.1.7.1. Hakikat Pembelajaran Pendidikan IPS 

Beberapa pendapat ahli menunjukkan perbedaan antara ilmu sosial dan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Acmad Sanusi (dalam Hidayati, 2008:1.4) ilmu 

sosial merupakan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf 

akademik dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Sedangkan 

menurut Mulyono dikutip oleh Hidayati (2008:1.7) IPS merupakan pendekatan 

interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu social. IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosial, antropologi budaya, psikologi 

sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya.  

Pasal 37 UU Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS 

merupakan muatan wajib yang ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. Sedangkan pengertian IPS untuk pendidikan dasar dan menengah 

dijelaskan oleh Somantri (2001:92) pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau 

adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humoniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan, disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis 

untuk tujuan pendidikan (Sapriya, 2012:11). 

Martoella (1987) (dalam Trianto, 2012:173) mengatakan pembelajaran 

pendidikan IPS menekankan aspek “pendidikan” dari pada “transfer konsep” 

karena pembelajaran pendidikan IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman 
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terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, 

dan keterampilan berdasarkan konsep yang dimiliki. Konsep pembelajaran 

pendidikan IPS yaitu interaksi, saling ketergantungan, kesinambungan dan 

perubahan,  keragaman/persamaan/perbedaan,  konflik dan konsesus, pola, 

tempat, kekuasaan, nilai kepercayaan,  keadilan dan pemerataan, kelangkaan 

kekhususan, budaya, dan nasionalisme.  

Publikasi dari NCSS mendefinisikan IPS sebagai komponen yang sangat 

penting dalam kurikulum sekolah. Menurut Jarolimek dan Parker (dalam Sapriya, 

2012:5) Pendidikan IPS merupakan landasan utama dalam kurikulum K-12 (12 

jenjang kelas dari TK sampai SMU) yang berintikan: a. merumuskan tujuan 

pengajaran dari karakter kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis yang 

berhubungan erat dengan tatanan bangsa dan masyarakat dunia pada umumnya; b. 

mengembangkan kajiannya terutama dari sejarah, ilmu-ilmu sosial dan dalam 

beberapa hal tertentu dikaji dari sastra dann sains; c. diajarkan dengan cara yang 

mencerminkan kesadaran akan pengalaman-pengalaman pribadi, sosial, dan 

budaya, serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa; d. memberikan 

kemudahan untuk mentransfer apa yang dipelajari di sekolah, kehidupan siswa di 

luar sekolah dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Kajian tersebut dapat disimpulkan IPS merupakan pendekatan 

interdisipliner dari ilmu sosial yang diberikan mulai jenjang SD/MI/SDLB dan 

SMP/MTs/SMPLB. Pendidikan IPS merupakan landasan utama dalam kurikulum 

K-12 menekankan pada pemahaman dan penerapan konsep pada kehidupan 

sehari-hari. 
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2.1.7.2. Tujuan Pendidikan IPS 

Pendidikan IPS diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat 

dan lingkungannya. Siswa belajar mengenal masyarakat melalui media cetak, 

elektronika, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya di masyarakat 

(Hidayati, 2008:1.15). Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja 

adalah membina siswa menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kepedulian sosial berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat 

dan negara. Sedangkan secara rinci Hamalik merumuskan tujuan pendidikan IPS 

berorientasi pada tingkah laku siswa, yaitu: a. pengetahuan dan pemahaman;          

b. sikap hidup belajar; c. nilai sosial dan sikap; dan d. keterampilan (Hidayati, 

2008:1.24). 

Sedangkan menurut Sapriya (2012:194) menjelaskan tujuan mata 

pelajaran IPS bagi siswa adalah: a. mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; b. memiliki kemampuan dasar 

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

ketrampilan dalam kehidupan sosial; c. komitmen dan kesadaran terhadap nilai-

nilai sosial dan kemanusiaan; dan d. kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan tujuan pendidikan 

IPS adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kepedulian sosial untuk melanjutkan budaya bangsa.  
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2.1.7.3. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS di SD 

Ruang lingkup pengajaran pengetahuan sosial di SD berdasarkan  

Permendiknas (2006:575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan 

Winataputra (2007:3.10) mengatakan sejak masa prasejarah nenek 

moyang sudah mempunyai kemampuan merefleksikan bagaimana dunia 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Manusia secara aktif merupakan faktor 

dominan yang mampu memanipulasi dan memodifikasi lingkungan 

sekitarnya, tetapi tidak lepas dari pengaruh alam. 

b. 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, 2007:5.9) 

c. Sistem sosial dan budaya, 

Menurut Koentjaraningrat (dalam Winataputra, 2007:5.47) 

kebudayaan tidak diturunkan secara biologis tetapi melalui proses belajar 

didukung dan diteruskan melalui masyarakat. Kebudayaan merupakan 

perwujudan kehendak perasaan dan pikiran manusia yang memiliki unsur 

universal diwujudkan dalam sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan 

fisik.  
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d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Setiap manusia selalu berusaha mengembangkan diri sekaligus 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan bahan kajian mengenai 

upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, dihadapkan 

dengan alat-alat pemenuh kebutuhan sumber daya ekonomi yang terbatas 

jumlahnya (Astuti, 2009:95) 

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. Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan. Aspek ini dipelajari di SD sebagai sejarah yang 

harus diketahui dan dipahami oleh siswa. 

2.1.7.4. Karakteristik Pendidikan IPS SD 

Bidang IPS memiliki ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang 

berbeda dengan bidang studi lain. Karekter IPS khususnya di SD, sebagai berikut: 

a. Materi IPS 

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

masyarakat. Menurut Mulyono Tjokrodikaryo, sebagaimana telah dikutip 

oleh Hidayati (2009:1.26) menyatakan bahwa terdapat 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 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 terdapat dari lingkungan anak terdekat sampai terjauh. 

4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah 

dimulai lingkungan terdekat sampai terjauh, tentang tokoh-tokoh dan 

kejadian besar. 

5) Siswa sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permainan, keluarga. Masyarakat dan lingkungan juga menjadi 

laboratorium. Pengetahuan konsep, teori diperoleh siswa di kelas  

dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan pada kehidupan sehari-

hari masyarakat. 

Jenjang SD/MI dalam mengorganisasikan materi mata pelajaran IPS 

menganut pendekatan terpadu, artinya materi pelajaran dikembangkan dan 

disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan pada 

aspek kehidupan nyata siswa sesuai karakter usia, tingkat perkembangan 

berfikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku. Mata pelajaran IPS memuat 

materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Materi IPS belum mencakup 

dan mengakomondasi seluruh disiplin ilmu. (Sapriya, 2012:194) 

b. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

Menurut Mukminan, strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagian 

besar didasarkan pada tradisi, yaitu materi disusun secara urut: anak (diri 

sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe 
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kurikulum seperti ini disebut “The Wedining Horizon or Expanding 

Enviroment Curriculum” (Hidayati, 2008:1.27). Mata pelajaran IPS 

dirancang mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

masyarakat dinamis (Sapriya, 2012:194).  

Berdasarkan kajian tersebut dapat peneliti simpulkan karakteristik IPS 

dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Penelitian implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard mengkaji kehidupan masa lampau 

mengenai materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 

menggunakan strategi penyampaian materi disusun berdasar urutan peristiwa. 

2.1.8. Implementasi Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard 

dalam Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS di SD disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajar untuk membekali siswa menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Pembelajaran IPS diharapkan bukan 

hanya membekali kognitif tapi afektif dan psikomotorik juga. Pembelajaran 

kreatif yang dapat melibatkan siswa secara aktif, menyenangkan dan merangsang 

motivasi perkembangan proses intelektual. Oleh karena itu pembelajaran IPS 

harus dilandasi oleh nilai dan keterampilan wajib dikembangkan pada diri siswa. 

Siswa akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat 

global selalu mengalami perubahan setiap saat. Agar pembelajaran IPS dapat 

efektif, guru perlu mempertimbangkan model dan media pembelajaran yang akan 

digunakan sesuai karakteristik siswa maupun pembelajaran IPS. Model quantum 
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teaching, merancang/mendesain segala aspek di lingkungan kelas yakni: a. guru; 

b. media pembelajaran; c. siswa; dan d. sumber belajar. Piaget (dalam 

Burhanudin, 2012:123) menyatakan bahwa karakteristik perkembangan siswa 

kelas VA berada pada tahap operasional konkrit, melalui model quantum 

teaching, pembelajaran dirancang dengan mengaitkan kehidupan siswa sehingga 

siswa akan mengalami pembelajaran yang bermakna (meaningfull learning). 

Informasi pembelajaran kemudian dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, 

sehingga siswa mampu mengkombinasikan hubungan secara logis guna 

memahami kesimpulan tertentu. 

Selain itu pembelajaran dengan model quantum teaching sangat sesuai 

karakteristik pembelajaran IPS yang menelaah interaksi antara individu dan 

masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan 

praktis sehari-hari di masyarakat (Hidayati, 2008:1.26). Hal tersebut sesuai 

dengan model quantum teaching berpijak pada asas: “bawalah mereka ke dunia 

kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. Maksud dari asas tersebut adalah 

guru memasuki dunia siswa dan membangun jembatan untuk memasuki 

kehidupan siswa. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan apa yang dijabarkan 

dengan sebuah peristiwa, pikiran, kehidupan siswa sehari-hari (DePorter, 

2010:35). Setelah kaitan terbentuk maka siswa akan memahami materi pelajaran 

melalui pengalaman bermakna (meaningful learning) dan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan tercapai. 

Berikut merupakan langkah model quantum teaching dengan media 

flashcard materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia: 
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1. Siswa diajak guru untuk bergembira, mengamati flashcard di awal pelajaran 

agar berminat mengikuti pembelajaran. (Mengamati) (Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya jawab setelah menyimak penjelasan materi 

perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari guru dengan 

media flashcard. (Mengamati, menanya dan mengumpulkan informasi) 

(Alami) 

3. Siswa menyimpulkan materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia melalui pemberian identitas dan membuat peta pikiran dengan 

bantuan media flashcard dalam kegiatan diskusi kelompok. (Mengumpulkan 

informasi dan mengasosiasi) (Namai)  

4. Siswa mempresentasi hasil kerja kelompok, siswa mendemonstrasikan materi 

perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (Mengsosiasi dan 

mengkomunikasikan) (Demonstrasikan) 

5. Siswa berkelompok untuk bermain flashcard dipandu oleh guru. 

(Mengkomunikasikan dan mengamati) (Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan balik berupa motivasi ataupun penghargaan dari hasil 

pembelajaran baik kelompok ataupun individu. (Rayakan) 

2.1.8.1. Pendekatan Saintifik 

Mulai tahun ajaran 2013 (Juli 2013) implementasi kurikulum 2013 

dilaksanakan secara terbatas dan bertahap, pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, dimulai di kelas I dan IV untuk SD, kelas VII SMP, dan kelas IX 

SMA. Akan tetapi kurikulum 2013 belum sepenuhnya di terapkan di semua 
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sekolah (Mulyasa, 2013:163). Penggarapan serius dilakukan oleh sekolah 

sekarang ini baik yang menjadi sekolah sasaran atau tidak, dikarenakan ada 

pengubahan paradigma guru untuk mengadopsi model pembelajaran menuju 

kearah penguatan sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang terintegrasi dengan 

pendekatan saintifik terhadap mata pelajaran masing-masing dengan mulai 

melakukan perubahan pada Silabus dan RPP yang ada di KTSP serta 

mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas (Hasyim, 2013).  

Menurut Lestari (2014) menyatakan bahwa terdapat kesamaan esensi 

antara Kurikulum 2013 dengan KTSP misalnya tentang pendekatan saintifik  

hakekatnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, mencari pengetahuan bukan 

menerima pengetahuannya. Pendekatan ini mempunyai esensi yang sama dengan 

Pendekatan Keterampilan Proses (PKP). Proses pembelajaran yang 

mengimplementasikan pendekatan saintifik akan menyentuh tiga ranah, yaitu: 

a.      Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa 

“tahu mengapa.”  

b.     Ranah keterampilan  menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

siswa “tahu bagaimana”. 

c.     Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

siswa “tahu apa.” 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hasil Belajar dalam Pendekatan Ilmiah  

http://info-data-guru.blogspot.com/2013/12/model-pendekatan-ilmiah-scientific.html
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Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan  

menjadi manusia baik (soft skills) dan memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk 

hidup layak (hard skills) meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan (Sugiarto, 2013:13). Pencapaian tersebut dipadukan dengan model 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik pendekatan saintifik, diantaranya adalah 

model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan 

pembelajaran kooperatif (Kemendikbud, 2013:5).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah, antara lain: 

a.   Mengamati 

Siswa diberi kesempatan melakukan pengamatan melalui kegiatan 

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa 

melakukan pengamatan (melihat, membaca, mendengar) tentang hal yang 

penting dari objek. 

b.   Menanya 

Siswa diberi kesempatan bertanya mengenai apa yang dilihat, 

disimak, dibaca. Guru  membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan 
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tentang hasil pengamatan objek konkrit sampai abstrak. Semakin siswa terlatih 

dalam bertanya maka rasa ingin tahunya dapat dikembangkan. 

c.   Mengumpulkan informasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui membaca, memperhatikan fenomena 

objek, atau melakukan eksperimen.  

d.   Mengasosiasi 

Informasi diproses untuk menemukan keterkaitan, pola, dan 

kesimpulan. Pengolahan informasi bersifat mencari solusi dari berbagai sumber 

yang memiliki pendapat berbeda ataupun bertentangan. 

e.   Mengkomunikasikan 

Menulis dan menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan 

mencari informasi, mengasosiasi dan menemukan pola. Hasil disampaikan di 

kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok. Siswa 

dibiasakan untuk mengemukakan dan mengkomunikasikan ide, pengalaman 

dan hasil belajar kepada orang lain.  (Kemendikbud, 2013:9) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan implementasi kurikulum 

2013 terintegrasi dengan pendekatan saintifik melakukan perubahan pada Silabus 

dan RPP yang ada di KTSP serta mengimplementasikan dalam pembelajaran di 

kelas. Langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah terdiri dari mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Kurikulum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KTSP, tetapi tetap 

memadukan pendekatan saintifik dalam implementasi model quantum teaching. 
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Model quantum teaching merupakan model pembelajaran kooperatif dapat 

dipadukan dengan pendekatan ilmiah.    

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

 Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan ter-

hadap model quantum teaching dengan media flashcard dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS. Hasil penelitian tersebut adalah: 

 Penelitian dilaksanakan oleh Luki Fernandi (2012) berjudul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Quantum Teaching dengan Media 

Video Pembelajaran pada Siswa Kelas IVA SDN Tambakaji 04 Semarang. Hasil 

penelitian menunjukkan model quantum teaching dengan media video 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu: a. 

keterampilan guru siklus I dengan persentase 71,8% dalam kategori baik, siklus II 

dengan persentase 81, 2% dalam kategori baik, dan siklus III dengan persentase 

90% dalam kategori sangat baik; b. aktivitas siswa siklus I dengan persentase 

61,5% dalam kategori cukup, siklus II dengan persentase 73,07% dalam kategori 

baik, dan siklus III dengan persentase 86,5% dalam kategori sangat baik; c. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I dengan persentase 61,9% (26 dari 

42 siswa mencapai KKM) dalam kategori cukup, siklus II dengan persentase 76, 

19% (32 dari 42 siswa mencapai KKM) dalam kategori baik, dan siklus III 

dengan persentase 90, 47% (38 dari 42 siswa mencapai KKM) dengan kategori 

sangat baik.  

 Penelitian oleh Novi Mayangsari (2012) berjudul Implementasi Model 

Pembelajaran Quantum Teaching untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 
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pada Siswa Kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Pada siklus I persentase keterampilan guru 75% berkriteria baik, 

siklus II 86,11% berkriteria sangat baik, dan siklus III 97,22% berkriteria sangat 

baik. Persentase aktivitas siswa pada siklus I 62,5% berkriteria cukup, siklus II 

79,17% berkriteria baik, dan siklus III 91,67% berkriteria sangat baik. Ketuntasan 

klaksikal hasil belajar siswa pada siklus I 68,42%, siklus II 78,95%, dan siklus III 

94,74%.  

 Selanjutnya, penelitian dari Lailatul Maghfiroh (2013) berjudul 

Penggunaan Media Flashcard untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktivitas guru mengalami peningkatan sebesar 13,3% dari 76,3%  pada siklus I 

menjadi 89,6%  pada siklus II. Sedangkan aktivitas siswa mengalami peningkatan 

sebesar 12,5% dari 76,8% pada siklus I menjadi 89,3% pada siklus II. Sedangkan 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 69,6% pada siklus I menjadi 93,9%  pada 

siklus II. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media flashcard pada dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III di SDN Denanyar II Jombang. 

 Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul Azizah (2013) berjudul 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Quantum 

Teaching Berbasis Media Flashcard  pada Siswa Kelas IVA SDN Sampangan 02 

Semarang.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar IPS meningkat. Hasil observasi keterampilan guru siklus I 

memperoleh skor 39 dengan kategori B (baik). Pada siklus II terjadi peningkatan 
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skor menjadi 44 dengan kategori A (sangat baik). Pada siklus III terjadi 

peningkatan skor menjadi 47 dengan kategori A (sangat baik). Peningkatan juga 

terjadi pada aktivitas siswa, siklus I jumlah rerata skor 18,9 dengan kategori C 

(cukup). Pada siklus II jumlah rerata skor 20,6 dengan kategori B (baik). Pada 

siklus III jumlah rerata skor 23,9 dengan B (baik). Pada siklus I nilai rata-rata 

hasil belajar siswa 71,75 dengan persentase ketutusan belajar klasikal sebesar 

62,2%. Siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa menjadi 77,86 dengan 

presentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 78%. Pada siklus III terjadi 

peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa menjadi 80,4 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 86,4%. 

 Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran 

dengan menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard 

meningkat dengan baik. Maka penelitian-penelitian tersebut dijadikan pendukung 

untuk melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sehingga 

dapat menambah khasanah mengembangkan pengetahuan mengenai penelitian 

IPS yang berjudul Implementasi Model Quantum Teaching dengan Media 

Flashcard untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VA 

SDN Wates 01 Semarang.  

2.3. KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berfikir dari kajian teori tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu 

kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Kondisi awal menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPS di SDN Wates 01 Semarang belum mencapai hasil yang 

optimal dikarenakan siswa kurang berkonsentrasi, tidak merespon pertanyaan 
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guru, kurang aktif dalam kegiatan diskusi, sulit menguasaan materi, kurang 

termotivasi dalam pembelajaran, dan malas mengulang kembali pelajaran yang 

telah diberikan.  

Permasalahan tersebut diupayakan pemecahannya, peneliti bersama 

kolaborator berinisiatif menetapkan alternatif tidakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS menggunakan model quantum teaching 

dengan media flashcard. Adapun langkah-langkah model quantum teaching 

dengan media flashcard dalam pembelajaran IPS materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai berikut:  

a. Siswa diajak guru untuk bergembira, mengamati flashcard di awal pelajaran 

agar berminat mengikuti pembelajaran. (Mengamati) (Tumbuhkan) 

b. Siswa melakukan tanya jawab setelah menyimak penjelasan materi 

perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari guru dengan 

media flashcard. (Mengamati, menanya dan mengumpulkan informasi) 

(Alami) 

c. Siswa menyimpulkan materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia melalui pemberian identitas dan membuat peta pikiran dengan 

bantuan media flashcard dalam kegiatan diskusi kelompok. (Mengumpulkan 

informasi dan mengasosiasi) (Namai)  

d. Siswa mempresentasi hasil kerja kelompok, siswa mendemonstrasikan materi 

perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (mengsosiasi dan 

mengkomunikasikan) (Demonstrasi) 
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e. Siswa berkelompok untuk bermain flashcard dipandu oleh guru. 

(mengkomunikasikan dan mengamati) (Ulangi) 

f. Siswa diberi umpan balik berupa motivasi ataupun penghargaan dari hasil 

pembelajaran baik kelompok ataupun individu. (Reward) 

Sesuai dengan permasalahan atau kondisi awal di atas maka solusi yang 

digunakan adalah penerapan model quantum teaching dengan media flashcard. 

Penerapan model pembelajaran ini diharapan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dapat meningkatkan kriteria pada indikator keberhasilan. 

Gambaran tentang kondisi awal, penerapan tindakan, dan kondisi akhir dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN   

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, kajian empiris, dan kerangka 

berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan yaitu melalui penerapan model 

quantum teaching dengan media flashcard dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas VA 

SDN Wates 01 Semarang. 

 

1. Ketrampilan guru kurang berkembang, pembelajaran kurang 

efektif, belum inovatif, dan berpusat pada guru. 

2. Aktivitas siswa kurang, tidak termotivasi dalam KBM  

3. Hasil belajar rendah,  ketuntasan klasikal sebesar 30,56% 

% dan nilai rata-rata 61,12.   

Langkah model quantum teaching dengan media flashcard: 

1. Siswa diajak guru untuk bergembira, mengamati flashcard di 

awal pelajaran agar berminat mengikuti pembelajaran. 

(Mengamati) (Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya jawab setelah menyimak penjelasan 

materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

dari guru dengan media flashcard. (Mengamati, menanya dan 

mengumpulkan informasi) (Alami) 

3. Siswa menyimpulkan materi perjuangan memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia melalui pemberian identitas dan 

membuat peta pikiran dengan bantuan media flashcard dalam 

kegiatan diskusi kelompok. (Mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi) (Namai)  

4. Siswa mempresentasi hasil kerja kelompok, siswa 

mendemonstrasikan materi perjuangan memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. (Mengsosiasi dan 

mengkomunikasikan) (Demonstrasikan) 

5. Siswa berkelompok untuk bermain flashcard dipandu oleh 

guru. (Mengkomunikasikan dan mengamati) (Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan balik berupa motivasi ataupun 

penghargaan dari hasil pembelajaran baik kelompok ataupun 

individu. (Rayakan) 

1. Keterampilan guru meningkat, pembelajaran efektif, inovatif, 

dan berpusat pada siswa. 

2. Aktivitas siswa meningkat, termotivasi dan antusias dalam KBM  

3. Hasil belajar mencapai nilai ≥65 serta ketuntasan klasikal > 75% 

Kondisi  

Awal 

Tindakan 

Kondisi  

Akhir 

Siklus I 

Siklus II 

Siklus III 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. PROSEDUR/LANGKAH-LANGKAH PTK 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(classroom based action research) yang terdiri atas tiga siklus. Menurut Aqip  

(2011:3) penelitian tindakan kelas adalah penelitian dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Beberapa ahli mengemukakan model 

penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui yaitu perencanaan, pelaksanakan, pengamantan, dan 

refleksi (Arikunto, 2008:16). Prosedur penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah PTK 
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Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 

tahapan sebagai berikut : 

3.1.1.   Perencanaan 

Rencana tindakan merupakan tindakan pembelajaran yang disusun secara 

sistematis, berorientasi ke depan dengan mempertimbangkan peristiwa tak terduga 

dapat mengurangi atau mengeliminasi resiko (Mulyasa, 2011:107). Berikut 

perencanaan pelaksanaan penelitian: 

a. Mengidentifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan materi 

pembelajaran IPS bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai indikator yang telah ditetapkan 

melalui langkah-langkah model quantum teaching dengan media flashcard 

dengan materi pokok bahasan yaitu perjuangan memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

c. Menyiapkan media serta alat bantu pembelajaran IPS dengan materi 

perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru, aktivitas. 

produk, karakter siswa, dan angket. 

3.1.2.   Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam PTK merupakan penerapan rancangan 

tindakan untuk menghasilkan peningkatan atau perbaikan pembelajaran pada 

kondisi kelas tertentu, (Arikunto, 2010:18). Selanjutnya tahap pelaksanaan 

tindakan harus sesuai dengan rumusan rancangan, guru boleh memodofikasi 

rancangan yang telah dibuat selama tidak merubah prinsip dan hindari kekakuan. 
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Rancangan tindakan terdiri atas rencana kegiatan, langkah-langkah, rincian media, 

tujuan pembelajaran, instrumen (Arikunto,  2008:77).  

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus, setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran IPS 

melalui model quantum teaching dengan media flashcard, jika ternyata tindakan 

perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab masalah yang menjadi 

kerisauan guru maka terdapat siklus berikutnya langkah-langkahnya tetap sama 

dengan menerapkan model quantum teaching dengan media flashcard. 

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus yaitu siklus I, II, dan III 

dilaksanakan sesuai dengan penyusunan RPP. 

3.1.3.  Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati efektivitas tindakan dalam 

mencapai sasaran (Arikunto, 2008:18). Kegiatan observasi dilakukan secara 

kolaboratif dengan guru pengampu kelas untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model quantum 

teaching dengan media flashcard. Peneliti menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas guru dan siswa. Lembar pengamatan ketrampilan guru untuk mengamati 

ketrampilan mengajar guru menggunakan model quantum teaching  dengan media  

flashcard dan lembar pengamatan aktivitas siswa untuk mengamati aktivitas siswa  

dan meningkatkan hasil belajar afektif dan psikomotor selama mengikuti 

pembelajaran. 
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3.1.4.   Refleksi 

Refleksi berarti memantulkan atau mengingat kembali kejadian lampau 

sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi (Arikunto, 2008:19). Penelitian 

bersama tim kolaborator mengkaji pelaksanaan model quantum teaching  dengan 

media flashcard pada pelaksanaan pembelajaran IPS meliputi: keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar dengan melihat ketercapaian indikator kinerja.  

Refleksi mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Setelah dilakukan tindakan I, diketahui 

aspek yang harus diperbaiki berdasarkan hasil refleksi. Guru dapat melakukan 

perbaikan kegiatan pembelajaran pada siklus II meliputi kegiatan perencanaan 

ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang. Peneliti menyimpulkan apakah 

masalah teratasi atau belum. Jika ada yang belum teratasi maka perlu dilanjutkan 

pada siklus III. Jadi dalam refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu berhenti 

atau dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

3.2.   PERENCANAAN TAHAPAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan tiga siklus, masing-masing siklus satu 

pertemuan (3x35 menit). Secara rinci perencanaan siklus dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.2.1.   Siklus Pertama 

3.2.1.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran IPS. 
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b. Menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sintak, bahan ajar, 

skenario wayang, LKS, kunci jawaban LKS, pedoman penskoran evaluasi 

mandiri, kisi-kisi soal,  evaluasi mandiri, kunci jawaban evaluasi, lembar 

penilaian produk, karakter, dan unjuk kerja pokok bahasan peristiwa 

Rengasdengklok.  

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard berisi gambar seri yang 

berisi keterangan selain itu dilengkapi dengan adanya wayang suluh, laptop, 

papan pajangan, panggung wayang dan speaker sebagai alat bantu. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas, 

produk, karakter, angket siswa serta catatan lapangan. 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1) Mempersiapkan media meliputi flashcard, wayang suluh, laptop, 

speaker, papan pajangan, panggung, dan reward. 

2) Siswa memasuki ruangan diiringi lagu agar bersemangat mengikuti 

pelajaran. 

3) Mengajak siswa berdo‟a. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan Awal (10 menit)  

1) Guru melakukan apersepsi pada siswa.  

     “Siapa yang tahu lagu Bangun Pemuda Pemudi? Nah sekarang agar 

kalian lebih semangat dalam belajar mari kita meyanyikan lagu tersebut 

bersama-sama”. Siswa menyanyi sambil diiringi musik. Selanjutnya 



86 
 

 

guru mengaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan dipelajari. 

2) Siswa memperhatikan apersepsi dari guru mengenai kekalahan Jepang 

menggunakan flashcard yang divisualisasikan dengan memainkan 

wayang suluh. (Tumbuhkan) (mengamati) 

3) Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

4) Siswa mendengarkan informasi mengenai langkah dan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

c. Kegiatan Inti (70 menit) 

1) Eksplorasi 

(a) Siswa memperhatikan penjelasan dan menempel flashcard di papan 

pajangan mengenai peristiwa Rengasdengklok  melalui flashcard 

yang divisualisasikan dengan permainan wayang suluh oleh guru,. 

(mengamati) 

(b) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pada 

permainan wayang materi peristiwa rengasdengklok dengan 

menggunakan media flashcard. (Alami) (menanya dan 

mengumpulkan informasi) 

2) Elaborasi 

(a) Siswa dibagi guru menjadi beberapa kelompok secara heterogen, 

satu kelompok terdiri dari 6 anak.  

(b) Setiap kelompok diberi  flashcard dan LKS dari guru.  

(c) Siswa mengerjakan LKS melalui kegiatan diskusi kelompok dengan 

dibimbing oleh guru. (mengumpulkan informasi dan mengasosiasi) 
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(d) Siswa menyimpulkan materi mengenai peristiwa rengasdengklok 

dengan menamai flashcard dan membuat peta pikiran. (Namai) 

(mengasosiasi) 

(e) Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian dan 

memainka wayang suluh sesuai kartu yang didapatkan. 

(Demonstrasi) (mengamati dan mengkomunikasikan) 

(f) Kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan serta 

penialaian saat presentasi flashcard, peta pikiran dan demonstrasi 

dilakukan. (menanya) 

(g) Siswa kembali kekelompok masing-masing dan melakukan 

permainan flashcard untuk menguatkan materi yang telah 

didapatkan dipandu oleh guru. (Ulangi) (mengkomunikasikan dan 

mengamati) 

3) Konfirmasi 

(a) Guru melengkapi point-point yang kurang dari hasil diskusi siswa 

mengenai Jepang menyerah pada sekutu dan peristiwa 

Rengasdengklok. (mengasosiasi) 

(b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi peristiwa 

Rengasdengklok yang telah dipelajari. (mengkomunikasikan)  

(c) Siswa dan kelompok yang telah aktif dalam pembelajaran diberi 

reward atau penghargaan, dan yang belum diberi motivasi. 

(Reward) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 
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1) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran mengenai peristiwa 

rengasdengklok.  

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

3.2.1.3. Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam proses pembelajaran, aspek-aspek yang diamati meliputi: 

a. Melakukan  pengamatan terhadap keterampilan guru  dalam  mengelola kelas 

sesuai langkah-langkah model quantum teaching dengan media flashcard 

pada pembelajaran IPS. 

b. Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  kegiatan pembelajaran IPS 

mengenai peristiwa Rengasdengklok setelah menerapkan model quantum 

teaching dengan media flashcard. 

c. Melakukan  pengumpulan  data  hasil  belajar  siswa setelah  menggunakan 

model quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS. 

3.2.1.4. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang 

ditimbulkan pada siklus pertama. 

b. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan 

pada pelaksanaan tindakan. 
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c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dari aspek 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa.  

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus ke 

dua.  

3.2.2.   Siklus Kedua 

3.2.2.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada siklus pertama. Tahap 

perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Penetapan  alternatif  pemecahan masalah dari rencana perbaikan siklus I.  

b. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran IPS. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sintak, bahan ajar, 

skenario wayang, LKS, kunci jawaban LKS, pedoman penskoran evaluasi 

mandiri, kisi-kisi soal,  evaluasi mandiri, kunci jawaban evaluasi, lembar 

penilaian produk, karakter, dan unjuk kerja pokok bahasan perumusan teks 

dan detik-detik proklamasi. 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard berisi gambar seri yang 

berisi keterangan selain itu dilengkapi dengan adanya wayang suluh, laptop 

dan speaker sebagai alat bantu. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, produk, karakter, angket serta catatan lapangan. 

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 
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a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1) Mempersiapkan media meliputi flashcard, wayang suluh, laptop, 

speaker, panggung, papan pajangan, reward, gambar peristiwa 

perumusan teks dan detik-detik proklamasi serta kartu kalimat. 

2) Siswa memasuki ruangan diiringi lagu agar bersemangat mengikuti 

pelajaran. 

3) Mengajak siswa berdo‟a. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 

b.Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru melakukan apersepsi pada siswa.  

     “Siapa yang tahu lagu Hari Merdeka? Nah sekarang agar kalian lebih 

semangat dalam belajar mari kita meyanyikan lagu tersebut bersama-

sama”. Siswa menyanyi sambil diiringi musik. Selanjutnya guru 

mengaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan dipelajari. 

2) Siswa memperhatikan apersepsi dari guru mengenai desakan para 

pemuda untuk merdeka menggunakan flashcard yang divisualisasikan 

dengan memainkan wayang suluh. (Tumbuhkan) (mengamati) 

3) Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

4) Siswa mendengarkan informasi mengenai langkah dan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

c.Kegiatan Inti (70 menit) 

1) Eksplorasi 

(a) Siswa memperhatikan penjelasan, mencatat dan menempel flashcard di 
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papan pajangan mengenai perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi melalui permainan wayang suluh oleh guru. (mengamati) 

(b) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai permainan 

wayang menggunakan media flashcard. (Alami) (menanya dan 

mengumpulkan informasi) 

2) Elaborasi 

(a) Siswa dibagi guru menjadi beberapa kelompok secara heterogen, satu 

kelompok terdiri dari 6 anak. 

(b) Setiap kelompok diberi  flashcard, LKS, manila, gambar, skenario, 

lembar penilaian unjuk kerja, bintang dan kartu katadari guru.  

(c) Siswa mengerjakan soal LKS melalui kegiatan diskusi kelompok 

dengan dibimbing oleh guru. (mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi) 

(d) Siswa menyimpulkan materi mengenai peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi dengan bantuan media 

flashcard siswa menjelaskan gambar yang didapatkan. (Namai) 

(mengasosiasi) 

(e) Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian dan 

memainkan wayang suluh sesuai flashcard yang didapatkan. 

(Demonstrasi) (mengamati dan mengkomunikasikan) 

(f) Kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan serta 

penilaian saat presentasi flashcard, peta pikiran, dan demonstrasi. 

(menanya) 
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(g) Siswa kembali kekelompok masing-masing dan melakukan permainan 

flashcard untuk menguatkan materi yang telah didapatkan dipandu 

oleh guru. (Ulangi) (mengkomunikasikan dan mengamati) 

3) Konfirmasi 

(a) Guru melengkapi point-point yang kurang dari hasil diskusi siswa 

mengenai perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi. 

(mengasosiasi) 

(b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah 

dipelajari. (mengkomunikasikan) 

(c) Siswa teraktif dan kelompok terbaik dalam pembelajaran diberi reward 

atau penghargaan, dan yang belum diberi motivasi. (Reward) 

d.Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi pembelajaran 

mengenai peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi. 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran. 

3.2.2.3. Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam proses pembelajaran, aspek-aspek yang diamati meliputi: 
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a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru  dalam  mengelola kelas 

sesuai langkah-langkah model quantum teaching dengan media flashcard 

pada pembelajaran IPS. 

b. Melakukan pengamata aktivitas siswa kegiatan pembelajaran IPS mengenai 

perumusan teks dan detik-detik proklamasi setelah menerapkan model 

quantum teaching dengan media flashcard. 

c. Melakukan pengumpul data hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS. 

3.2.2.4. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang 

ditimbulkan pada siklus kedua. 

b. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan 

pada pelaksanaan tindakan. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua dari aspek 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa.  

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus 

ketiga.  
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3.2.3. Siklus Ketiga 

3.2.3.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus kedua. Tahap 

perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Penetapan  alternatif  pemecahan masalah dari rencana perbaikan siklus II.  

b. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran IPS. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sintak, bahan ajar, 

skenario wayang, LKS, kunci jawaban LKS, pedoman penskoran evaluasi 

mandiri, kisi-kisi soal,  evaluasi mandiri, kunci jawaban evaluasi, lembar 

penilaian produk, karakter, dan unjuk kerja pokok bahasan tokoh-tokoh 

oejuang priklamasi kemerdekaan. 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard berisi gambar seri yang 

berisi keterangan selain itu dilengkapi dengan adanya topeng tokoh 

proklamasi, gambar, kartu nama, laptop dan speaker sebagai alat bantu. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas, angket, produk, dan karakter siswa serta catatan lapangan. 

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1)  Mempersiapkan media meliputi flashcard, laptop, speaker, topeng 

tokoh plokamasi, gambar tokoh dan kartu kalimat, serta reward. 

2)  Siswa memasuki ruangan diiringi lagu agar bersemangat mengikuti 
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pelajaran. 

3) Mengajak siswa berdo‟a. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru melakukan apersepsi pada siswa.  

“Siapa yang tahu lagu Hening Cipta? Nah sekarang agar kalian 

lebih semangat dalam belajar mari kita meyanyikan lagu tersebut 

bersama-sama”. Siswa menyanyi sambil diiringi musik. Selanjutnya 

guru mengaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan dipelajari. 

2) Siswa memperhatikan apersepsi dari guru mengenai dialog Bung 

Karno pada saat pembacaan teks proklamasi menggunakan 

flashcard dengan membacakan dialok memakai topeng tokoh 

Sukarno. (Tumbuhkan) (mengamati) 

3) Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

4) Siswa mendengarkan informasi mengenai langkah dan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

c. Kegiatan Inti (70 menit) 

1) Eksplorasi 

(a) Siswa  mengamati guru menggunakan topeng tokoh proklamasi, 

menyimak dialognya tetang peran dalam kemerdekaan Indonesia. 

(mengamati) 

(b) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai cara 

menghargai meggunakan flashcard. (Alami) (menanya dan 
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mengumpulkan informasi) 

2) Elaborasi 

(a) Siswa dibagi guru menjadi beberapa kelompok secara heterogen, 

satu kelompok terdiri dari 6 anak.  

(b) Setiap kelompok diberi  flashcard, LKS, manila, gambar, skenario, 

lembar penilaian unjuk kerja, bintang dan kartu kata dari guru.  

(c) Siswa mengerjakan soal LKS melalui kegiatan diskusi kelompok 

dengan dibimbing oleh guru. (mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi) 

(d) Siswa menyimpulkan materi peran tokoh-tokoh pejuang 

kemerdekaan dan bagaimana menghargai tokoh-tokoh yang berjasa 

dalam mempersiapkan kemerdekaan dengan bantuan media 

flashcard siswa menjelaskan gambar yang didapatkan. (Namai) 

(mengasosiasi) 

(e) Kelompok mempresentasi hasil diskusi secara bergantian dan 

memainkan adegan menghargai tokoh proklamasi sesuai flashcard 

yang didapat. (Demonstrasi) (mengamati dan mengkomunikasikan) 

(f) Kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan serta 

penilaian saat presentasi flashcard, peta pikiran, dan demonstrasi. 

(menanya) 

(g) Siswa kembali kekelompok masing-masing dan melakukan 

permainan flashcard untuk menguatkan materi yang telah 

didapatkan dipandu oleh guru. (Ulangi) (mengkomunikasikan dan 
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mengamati) 

3) Konfirmasi 

(a) Guru melengkapi point-point yang kurang dari hasil diskusi siswa 

tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. (mengasosiasi) 

(b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

telah dipelajari. (mengkomunikasikan) 

(c) Siswa teraktif dan kelompok terbaik dalam pembelajaran diberi 

reward atau penghargaan, dan yang belum diberi motivasi. 

(Reward) 

d. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Siswa bersama guru menarik kesimpulan mengenai peran tokh-tokoh 

pejuang kemerdekaan dan bagaimana menghargai tokoh-tokoh yang 

berjasa dalam mempersiapkan kemerdekaan. 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran. 

3.2.3.3. Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam proses pembelajaran, aspek-aspek yang diamati meliputi: 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru  dalam  mengelola kelas 

sesuai langkah-langkah model quantum teaching dengan media flashcard 

pada pembelajaran IPS. 
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b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa kegiatan pembelajaran IPS mengenai 

bagaimana menghargai tokoh-tokoh yang berjasa dalam mempersiapkan 

kemerdekaan setelah menerapkan model quantum teaching dengan media 

flashcard. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS. 

3.2.3.4. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang 

ditimbulkan pada siklus kedua. 

b. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan 

pada pelaksanaan tindakan. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dari aspek 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada siklus kedua.  

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus 

ketiga.  

Jika dalam siklus III sudah memenuhi indikator penelitian yang telah 

ditentukan, maka penelitian telah selesai. Namun jika belum memenuhi indikator 

keberhasilan, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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3.3. SUBJEK PENELITIAN 

 Subyek penelitian yang akan peneliti kaji adalah guru dan siswa kelas 

VA SDN Wates 01  Semarang sebanyak 36 siswa terdiri dari 14 putra dan 22 putri 

heterogen dalam tingkatan kemampuan akademik dan non akademik. 

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Tempat PTK dilaksanakan di SDN Wates 01  Semarang. Berada di Jln. 

Manggis no.2 RT 03/ RW 01 Dusun Wates Kecamatan Ngaliyan Semarang. 

 

3.5. VARIABEL  PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah indikator yang terdapat dalam kualitas 

pembelajaran meliputi: 

a. Ketrampilan mengajar guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model quantum teaching dengan media flashcard. 

b. Aktivitas  siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

quantum teaching dengan media flashcard. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan mneggunakan model 

quantum teaching  dengan media flashcard. 

 

3.6.   DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1.   Sumber Data 

3.6.1.1. Siswa 

 Sumber data siswa kelas VA SDN Wates 01 sebanyak 36 siswa yang 

terdiri dari siswa putri 22 dan 14 putra diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa, catatan lapangan, penilaian produk dan karakter selama proses 
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pembelajaran, hasil evaluasi dan hasil angket siswa serta metode dokumentasi 

berupa foto dan video secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama 

sampai ketiga dalam implementasi model quantum teaching dengan media 

flashcard. 

3.6.1.2. Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dan  

catatan lapangan serta metode dokumentasi berupa foto dan video dalam 

pembelajaran selama siklus pertama sampai siklus ketiga dalam implementasi 

model quantum teaching dengan media flashcard.  

3.6.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen diambil dari data awal nilai hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan, data hasil pengamatan, angket siswa, catatan lapangan selama 

proses pembelajaran dan hasil dokumenasi berupa foto dan video. 

3.6.1.4. Catatan Lapangan 

Sumber data yang diperoleh dari catatan lapangan selama proses 

pembelajaran berlangsung berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Catatan lapangan digunakan untuk merekam semua yang terjadi pada proses 

pembelajaran. 

3.6.2.   Jenis Data 

3.6.2.1. Data Kuantitatif  

 Data kuantitatif diperoleh dari siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang 

pada pembelajaran. Data berjenis kuantitatif merupakan hasil pengamatan yang 

diwujudkan dalam skor 1 sampai 4 sesuai dengan deskriptor. Data kuantitatif 
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adalah data yang diwujudkan dengan angka, mencakup atau didasarkan atas 

perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnnya. Data 

kuantitatif diwujudkan dari hasil belajar mata pelajaran IPS dengan menerapkan 

model quantum teaching dengan media flashcard. 

3.6.2.2. Data Kualitatif 

Penelitian tindakan kelas ini data kualitatif diperoleh dari hasil catatan 

lapangan dan observasi dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa,  

keterampilan guru, produk, dan karakter  dalam pembelajaran dengan menerapkan 

model quantum teaching dengan media flashcard. Data berjenis kualitatif 

diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil pengamatan yang 

diklasifikasikan menjadi: sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K). 

3.6.3.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada PTK ini adalah tes dan 

non tes 

3.6.3.1. Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang dikerjakan atau sejumlah pertanyaan 

dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya 

terhadap cakupan materi dipersyaratkan dan sesuai tujuan pengajaran tertentu 

(Poerwanti, 2008:1-5). Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa atau hasil belajar dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard. 

3.6.3.2. Non Tes 

Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 
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a. Observasi 

Observasi adalah melengkapi dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrument dengan cara efektif (Arikunto, 2010:272). 

Dilakukan saat kegiatan berlangsung, terlebih dahulu menetapkan aspek-

aspek tingkah laku yang hendak diobservasi selanjutnya membuat pedoman 

agar mudah mengisi (Sudjana, 2011: 85). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa, karakter, dan produk dalam pembelajaran 

IPS menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard. Sasaran 

adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi yang 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan keberhasilan dalam pembelajaran 

IPS. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel berupa 

catatan lapangan, transkrip, buku, surat notulen rapat, lengger, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa, 

keterampilan guru, dan hasil belajar saat proses pembelajaran menggunakan 

model quantum teaching dengan media flashcard. 

c. 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 
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sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. Catatan lapangan berupa 

catatan guru yang berisi tentang suatu hal yang terjadi saat kegiatan belajar 

mengajar menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard.  

d. Angket (kuesioner) 

Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2010:195). Dalam 

penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

quantum teaching dengan media flashcard. 

3.7.   TEKNIK ANALISIS DATA 

 Analisis data merupakan proses pengujian secara sistematis terhadap 

sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan keseluruhan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.7.1.   Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data berupa angka atau yang 

dikuantifikasikan dalam paparannya. Data kuantitatif didapat dari hasil evaluasi 

belajar pada model quantum teaching  dengan media flashcard setiap siklus. Hasil 

evaluasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif menentukan 

nilai evaluasi dari siswa, mean atau rerata kelas, dan persentase ketuntasan 

belajar. Penyajian data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase dan angka. 
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Analisis data kuantitatif menggunakan pendekatan PAP (Penilaian Acuan 

Patokan) untuk membandingkan skor siswa dengan nilai standar berdasar skor 

teoritis. Adapun langkah-langkah disebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor =       x 100% (rumus bila menggunakan skala 0-100)  

Keterangan: 

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

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

penguraian). 

St = skor teoritis             (Poerwanti, 2008:6.15) 

b. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan individual 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan 

dalam pembelajaran (Poerwanti dkk, 2008:6.16). Menentukan batas minimal 

niali ketuntasan menggunakan pedoman dari Depdiknas RI. Perhitungan skor 

dikonfirmasi pada tabel kriteria ketuntasan minimal belajar siswa sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 
 Sumber: KKM SDN Wates 01 Semarang Tahun 2013/2014 

Kriteria ketuntasan minimal pelajaran IPS Kelas VA SDN Wates 01 

Semarang yaitu  65. 
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c. Menghitung nilai rata-rata 

Mean atau rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor 

dibagi dengan banyaknya subjek. Secara sederhana rumusnya adalah:  

x = ∑X 

∑N 

 

Keterangan: 

x =  nilai rata-rata 

∑X =  Jumlah semua nilai siswa 

∑N       =  Jumlah siswa           (Aqib, 2011:40) 

d. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

Nilai ketuntasan hasil belajar klasikal dapat dianalisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ρ = ∑ siswa yang tuntas belajar  x 100% 

   ∑ siswa 

 

Keterangan: 

ρ = persentase ketuntasan belajar klasikal         (Aqib, 2011:41) 

Jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas dapat ditentukan dari 

ketuntasan belajar klasikal siswa, tercapai minimal 75% dengan kriteria 

tingkat keberhasilan belajar yang dikelompokkan lima kategori:  

Tabel 3.2  

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen 

 

Tingkat keberhasilan Arti 

≥ 80% Sangat tinggi 

60% -79% Tinggi 

40% -59% Sedang 

20% -39% Rendah 

< 20 % Sangat rendah 
  Sumber: Aqib, 2011:41 
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3.7.2. Data Kualitatif 

 Data kualitatif berupa tampilan kata tertulis dicermati peneliti dengan 

detail agar dapat ditangkap makna secara tersirat dalam dokumennya (Arikunto, 

2008:22). Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data pada instrument 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model quantum teaching dengan media flashcard di kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang. 

Adapun cara mengolah data skor menurut Poerwanti (2008:6.9) sebagai 

berikut: 1) menentukan skor terendah; 2) menentukan skor tertinggi; 3) mencari 

median; dan 4) membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, 

cukup, kurang). 

R = skor terrendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 =  ( n +1 ) untuk data  

ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T  

Maka di dapat: 
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Tabel 3.3  

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 
   Sumber: Herrhyanto, 2009 :5.3 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.4  

Klasifikasi Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching 

dengan media flashcard yang terdiri dari keterampilan mengelola kelas, membuka 

dan menutup pelajaran, menjelaskan, mengadakan variasi, bertanya, membimbing 

diskusi kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi, dan memberi 

penguatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

40,5 ≤ skor ≤ 50 Sangat Baik A 

30  ≤ skor < 40,5 Baik B 

19,75 ≤ skor < 30 Cukup C 

10  ≤ skor < 19,75 Kurang D 
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Tabel 3.5 

Klasifikasi Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching 

dengan media flashcard yang terdiri dari emosional, visual, listening, oral, metal 

aktivities, writing, dan motor activitie 

 

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model quantum teaching dengan media flashcard  dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wates 01 

Semarang, dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru kelas VA SDN Wates 01 Semarang dalam pembelajaran 

IPS menerapkan quantum teaching dengan media flashcard dengan kriteria 

minimal baik (30  ≤ skor < 40,5). 

b. Aktivitas siswa kelas kelas VA SDN Wates 01 Semarang dalam pembelajaran 

IPS menerapkan model quantum teaching dengan media flashcard dengan 

kriteria minimal baik (24  ≤ skor < 32,5). 

c. Hasil belajar siswa kelas VA SDN Wates 01  Semarang dalam pembelajaran 

IPS menerapkan model quantum teaching dengan media flashcard mencapai 

ketuntasan minimal 75% dan individual sebesar ≥ 65 (KKM).  

Kriteria Aktivitas Siwa Kategori Nilai 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

24  ≤ skor < 32,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 24 Cukup C 

8  ≤ skor < 15,5 Kurang D 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

PTK melalui implementasi model quantum teaching dengan media 

flashcard dilakukan dalam 3 siklus terdiri dari 1 pertemuan tiap siklus. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa yang didapat disetiap evaluasi pada 

akhir pembelajaran sedangkan data kualitatif  diperoleh dari hasil observasi 

terhadap keterampilan guru, aktivitas, hasil belajar aspek afektif dan psikomotor 

siswa selama pembelajaran IPS pada kelas VA SDN Wates 01 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 

Peneliti membuat perencanaan tindakan sebelum melaksanakan tindakan 

pada siklus pertama, meliputi: 

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran IPS. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sintak, bahan ajar, 

skenario wayang, LKS, kunci jawaban LKS, pedoman penskoran evaluasi 

mandiri, kisi-kisi soal,  evaluasi mandiri, kunci jawaban evaluasi, lembar 

penilaian produk, karakter, dan unjuk kerja pokok bahasan peristiwa 

Rengasdengklok.  
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c. Menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard berisi gambar seri yang 

berisi keterangan selain itu dilengkapi dengan adanya wayang suluh, laptop, 

papan pajangan, panggung wayang dan speaker sebagai alat bantu. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, produk, karakter, angket siswa serta catatan lapangan. 

4.1.1.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus pertama melalui implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard pada hari rabu tanggal 5 Maret 2014, 

waktu pembelajaran 3x35 menit, mata pelajaran IPS di kelas VA semester II, 

pokok bahasan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kegiatan pada siklus 

pertama meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Berikut uraian kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS yang diikuti 36 siswa kelas 

VA SDN Wates 01 Semarang.  

Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum memulai 

pembelajaran selama 5 menit. Guru menyiapkan panggung, wayang suluh, papan 

pajangan flashcard, flashcard, laptop, speaker, papan reward, reward, LKS, 

lembar evaluasi, angket siswa, serta perlengkapan lain yang mendukung. Nomor 

punggung dibagikan kepada semua siswa sesuai nomor absen agar observasi 

aktivitas siswa lebih mudah dilakukan. Siswa memasuki kelas, guru mengawali 

pembelajaran dengan memberi salam pada anak dan menanyakan kabar serta 

mengecek kehadiran, selanjutnya guru bersama siswa berdoa sesuai kepercayaan 

masing-masing dipimpin ketua kelas. 
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Kegiatan awal berlangsung 10 menit, diawali guru mengajak siswa 

bernyanyi bersama lagu bangun pemuda pemudi. Selanjutnya guru menyuruh 

siswa mengamati permainan wayang suluh yang dimainkan guru mengenai 

kekalahan Jepang. Setelah itu, guru menanyakan pada siswa kejadian apa yang 

terjadi dengan menghubungkan materi Rengasdengklok. Siswa menyimak 

kembali tujuan pembelajaran yang disampaikan, tidak lupa guru memberikan 

motivasi pada siswa agar siap dan bersemangat menerima materi. 

Kegiatan inti selama 70 menit, diawali kegiatan eksplorasi guru meminta 

4 siswa maju kedepan kelas untuk menempelkan flashcard sedangkan siswa lain 

mencatat peristiwa sesuai permainan wayang suluh. Penyajikan materi melalui 

permainan wayang suluh diiringi musik gamelan sesuai skenario yang telah 

dibuat, dilanjutkan tanya jawab pada siswa mengenai tiga gambar dalam flashcard 

mengenai penyebab, proses kejadian, dan hasil keputusan dari peristiwa 

Rengasdengklok sesuai dengan pengamatan. Guru memberikan penguatan pada 

setiap siswa yang mau maju kedepan dan menjawab pertanyaan guru dengan 

memberi koin bintang merah yang akan ditempel siswa pada papan reward. 

Kegiatan tanya jawab dilanjutkan dengan pembentukan kelompok secara 

heterogen dari hasil ulangan sebelumnya, ada 6 kelompok terdiri dari 6 siswa tiap 

kelompok. Guru memberikan penjelasan mengenai tugas yang harus diselesaikan, 

diiringi dengan membagikan manila dan amplop kelompok yang terdiri atas LKS, 

lembar penilaian, sekenario, koin bintang, gambar, flashcard. Tiap kelompok 

memiliki tugas yang berbeda tetapi harus menghasilkan sebuah produk. Setelah 

semua kelompok mendapatkan bagiannya, guru berkeliling untuk mengecek 
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kinerja individu dan kelompok memberi bimbingan pada kelompok yang 

mengalami kesulitan, kegiatan diskusi. Waktu diskusi berakhir, perwakilan 

kelompok maju kedepan menjawab tugas pertama yaitu menamai flashcard. Guru 

mengkoreksi membenarkan kesalahan siswa. Selanjutnya siswa menempelkan 

produk berupa peta pikiran di papan tulis, kelompok lain menilai dengan 

menempelkan bintang. Selesai menilai kelompok 1, 3, dan 5 maju kedepan kelas 

untuk memainkan wayang suluh sesuai skenario yang didapatkan, sedangkan 

kelompok 2, 4, dan 6 menilai unjuk kerja yang dilakukan kelompok demonstrasi. 

Demonstrasi berakhir ditutup dengan tepuk tangan, siswa diminta kembali 

berkelompok, musik dimainkan agar siswa lebih bersemangat untuk bermain 

flashcard. Siswa secara berkelompok diminta mengurutkan kartu sesuai peristiwa 

yang terjadi, kelompok saling bersaing cepat. Selanjutnya, guru memberikan 

konfirmasi pada siswa melalui kegiatan tanya jawab. Guru memberikan penguatan 

pada setiap siswa yang mau maju kedepan dan menjawab pertanyaan guru dengan 

memberi koin bintang ungu yang akan ditempel siswa pada papan reward.  

Kegiatan akhir dilakukan selama 20 menit, guru bersama siswa menarik 

kesimpulan materi peristiwa Rengasdengklok. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberi hadiah pada siswa teraktif serta memotivasi siswa lain agar lebih 

aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya lembar evaluasi mandiri dibagikan guru, 

siswa mengerjakan secara disiplin, soal berupa uraian sebanyak 3 butir. Setelah 

itu guru menyampaikan rencana materi pembelajaran pertemuan berikutnya agar 

siswa mempelajari terlebih dahulu di rumah. Waktu tersisa digunakan guru untuk 

menyuruh siswa mengisi angket setelah menutup pembelajaran.   
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4.1.1.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.1.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus 

I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator 
Skor yang 

diperoleh 
Kategori 

1. Mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar.  4 B 

2. Melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran.  

4 B 

3. Menyajikan informasi berupa materi yang akan 

diajarkan.  

4 B 

4. Melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 

menggunakan flashcard.  

3 B 

5. Membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen.  

4 B 

6. Memfasilitasi siswa  melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan membuat peta pikiran.  

5 A 

7. Memimpin siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerja kelompok dan demonstrasi. 

3 B 

8. Memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi. 

3 B 

9. Memberikan umpan balikan terhadap siswa.  4 B 

10. Memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran. 4 B 

Jumlah 38 

Rata-rata 3,8 

Persentase 76% 

Kategori Baik 
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Diagram 4.1 Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan paparan tabel tersebut nampak bahwa keterampilan guru 

dalam implementasi model quantum teaching dengan media flashcard dikatakan 

baik, jumlah skor diperoleh 38, rerata 3,8 dan presentase 76% dengan kategori 

baik. Hasil tersebut ditunjukkan pada kegiatan awal guru mampu mengelola 

ruang, waktu, fasilitas belajar dengan cukup baik dan melaksanakan kegiatan awal 

dengan membuka pelajaran dengan baik. Selanjutnya pada kegiatan inti guru  

menyajikan informasi berupa materi yang akan diajarkan dengan cukup baik; 

melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran menggunakan flashcard dengan cukup baik; membagi siswa dalam 

kelompok secara heterogen dengan baik;  memfasilitasi siswa  melakukan diskusi 

untuk menamai flashcard dan membuat peta pikiran dengan sangat baik; 

memimpin siswa dalam presentasi kelompok dengan demonstrasi dengan cukup 

baik; memimpin kegiatan bermain flashcard untuk mengulangi materi dengan 

cukup baik; dan memberikan umpan balikan terhadap siswa dengan baik. 
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Sedangkan pada kegiatan akhir guru memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran 

dengan baik. 

Keterampilan guru dalam mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar 

memperoleh skor 4. Guru sudah melakukan deskriptor mengelola ruangan kelas 

dan waktu; menyiapkan media flashcard, didukung dengan alat bantu; berdoa 

sesuai kepercayaan masing-masing bersama dengan siswa. Tetapi guru belum 

menyiapkan siswa agar bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, melalui 

musik.  

Keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran memperoleh skor 4. Guru mampu menjalankan deskriptor 

membangkitkan perhatian/minat dengan bernyanyi bersama; memberikan acuan 

dengan mengemukakan tujuan pembelajaran; dan menarik perhatian siswa, 

motivasi siswa dengan menimbulkan rasa ingin tahu pada materi dengan media 

flashcard. Namun mengaitkan materi sudah dipelajari dengan materi yang akan 

dipelajari belum dilaksanakan. 

Keterampilan guru dalam menyajikan informasi berupa materi yang akan 

diajarkan mendapatkan skor 4. Guru mampu  menunjukkan deskriptor  

menyampaikan materi dengan media  flashcard didukung adanya alat bantu; 

menyampaikan materi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami siswa; 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada siswa Namun guru belum 

mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa. 

Keterampilan guru dalam melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran menggunakan flashcard mendapatkan 
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skor 3. Deskriptor yang ditunjukkan guru berupa memberikan pertanyaan sesuai 

dengan materi; memberikan respons positif pada jawaban siswa agar terjadi 

peningkatan interaksi. Tetapi guru tidak menyebarkan pertanyaan ke seluruh 

kelas, ke siswa tertentu dan siswa lain untuk menanggapi pertanyaan; serta tidak 

memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab 

pertanyaan. 

Keterampilan guru dalam membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen memperoleh skor 4, ditunjukkan guru dengan melaksanakan deskriptor 

memberikan petunjuk yang jelas pada siswa agar siswa tidak mengalami 

kesulitan; mengatur tempat duduk siswa dalam membentuk kelompok; dan 

mengatur siswa menjadi beberapa kelompok dengan setiap anggota kelompok 6 

siswa. Guru belum mengatur kelas agar tetap kondusif saat memulai kegiatan 

diskusi. 

Keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa  melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan membuat peta pikiran memperoleh skor 5, deskriptor 

yang ditunjukkan guru adalah memberikan penugasan pada setiap kelompok; 

berkunjung kesemua kelompok mendekati secara individu; membimbing siswa 

dalam kelompok yang mengalami kesulitan; dan memberi waktu berfikir agar 

siswa siap menyajikan hasil diskusi. 

Keterampilan guru dalam memimpin siswa dalam mempresentasikan 

hasil kerja kelompok dan demonstrasi menperoleh skor 3, diperlihatkan guru 

melaksanakan deskriptor memperjelas masalah dengan mengajukan pertanyaan 

keseluruh kelompok; memberi kesempatan siswa berpendapat, berpartisipasi 
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dalam kegiatan presentasi. Pemusatkan perhatian siswa pada topik diskusi dan 

menilai hasil presentasi yang dilakukan siswa belum mampu ditunjukkan guru. 

Keterampilan guru dalam memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi menperoleh skor 3, ditunjukkan guru dengan melaksanakan 

deskriptor membimbing siswa kembali ke kelompok masing-masing dan 

memimpin permaian secara adil membuat meriah, dan  mampu membuat siswa 

berfikir ulang tentang materi yang baru dipelajari. Menutup permainan sesuai 

kapasitas waktu dan menyampaikan aturan permainan flashcard tidak ditunjukkan 

guru. 

 Keterampilan guru dalam memberikan umpan balikan terhadap siswa 

memperoleh skor 4, guru melakukan kegiatan meliputi deskriptor memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti; memberikan 

penguatan verbal; memberikan penguatan nonverbal. Guru belum menjelaskan 

kembali secara singkat hasil presentasi dan demonstrasi yang dilakukan siswa 

selesai kegiatan. 

Keterampilan guru dalam memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran 

memperoleh skor 4, diperlihatkan guru melaksanakan deskriptor membimbing 

siswa menyimpulkan hasil pembelajaran; memberikan evaluasi sesuai dengan 

indikator yang dirumuskan; memberi informasi pembelajaran pertemuan 

berikutnya. Guru belum memotivasi siswa agar lebih bersemangat. 

4.1.1.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus satu 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran  
0 0 3 7 26 167 4,63 A 

2. Memperhatikan penyajian 

informasi berupa materi yang 

akan dipelajari 

0 0 4 19 13 153 4,25 B 

3. Menanggapi pertanyaan guru 

sesuai dengan materi  
0 2 19 7 8 129 3,58 B 

4. Melakukan diskusi kelompok 

untuk menamai flashcard dan 

membuat peta pikiran.  

0 0 3 8 25 166 4,61 A 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dengan 

melakukan demonstrasi  

0 3 26 7 0 101 2,81 C 

6. Bermain flashcard dalam 

kelompok heterogen  
0 0 0 4 32 176 4,89 A 

7. mendapatkan umpan balik  0 0 9 26 1 136 3,78 B 

8. mengerjakan evaluasi mandiri  0 0 0 9 27 171 4,75 A 

Jumlah  1199 33,31 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard diperoleh rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 33,31 masuk kategori sangat baik dengan jumlah skor 

1199. Indikator aktivitas siswa nampak pada kegiatan awal pembelajaran adalah 

mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti 

tampak indikator aktivitas siswa memperhatikan penyajian informasi berupa 

materi yang akan dipelajari; menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi; 

melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran; mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan 

demonstrasi; bermain flashcard dalam kelompok heterogen; mendapatkan umpan 

balik. Kemudian pada kegiatan akhir pembelajaran nampak indikator 

mengerjakan evaluasi mandiri. 

Perolehan berbeda setiap aspek dari indikator aktivitas siswa dapat 

dirinci sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran, memperoleh skor 167 

dengan rata-rata 4,63 kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

sebanyak 3 siswa memperoleh skor 3, 7 siswa dengan skor 4, dan 5 skor dari 

26 siswa. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa duduk di bangku 

masing-masing dengan tenang; siswa terlihat gembira siap menerima 

pembelajaran; siswa bernyanyi dengan semangat dalam kegiatan appersepsi; 

dan siswa menaruh minat saat guru menjelasan tujuan pembelajaran.. 

b. Memperhatikan penyajian informasi berupa materi yang akan dipelajari 

memperoleh skor 153 dengan rata-rata  4,25 kategori baik. Ditnjukkan ada 4 
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siswa yang mendapatkan 3 skor, 19 siswa dengan skor 4, dan 13 siswa 

memperoleh 5 skor. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa mengamati 

guru dalam menyajikan informasi; siswa mendengarkan penyajian materi dari 

guru; dan siswa menulis catatan kecil dari penyajian informasi.. 

c. Menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi memperoleh skor 129 

dengan rata-rata 3,58 kategori baik. Nampak ada 2 siswa memperoleh 2 skor, 

19 siswa dengan skor 3, 7 siswa mendapatkan 4 skor, 8 siswa medapatkan 5 

skor. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa mengemukakan pendapat  

menjawab pertanyaan guru dan siswa mendengarkan pertanyaan guru dan 

pendapat siswa lain. 

d. Melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran memperoleh skor 166 dengan rata-rata  4,61 kategori sangat baik. 

Ditunjukkan 3 siswa mendapatkan 3 skor, 8 siswa mendapatkan 4 skor, 25 

siswa mendapatkan 5 skor. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa 

menganalisis permasalahan dengan menghubungkan materi yang telah 

dipelajari; siswa berdiskusi untuk memecahkan permasalahan; siswa 

menamai flashcard; dan siswa membuat peta pikiran. 

e. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan demonstrasi 

memperoleh skor 101 dengan rata-rata  2,81 kategori cukup baik. Sebanyak 

3 siswa mendapatkan 2 skor, 26 siswa mendapatkan 3 skor, 7 siswa 

mendapatkan 4 skor. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa 

mengemukakan pendapat sesuai hasil diskusi kelompok dan siswa mengamati 

demonstrasi yang dilakukan kelompok lain. 
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f. Bermain flashcard dalam kelompok heterogen memperoleh skor 176 dengan 

rata-rata 4,89 kategori sangat baik. Aspek nampak pada 4 siswa dengan skor 

4 dan 32 siswa mendapatkan skor 5. Deskriptor yang sering muncul  adalah 

siswa bersemangat mengikuti permainan flashcard; melakukan permainan 

sesuai aturan; senang mengikuti permainan flashcard; dan mengingat ulang 

materi yang telah dipelajari. 

g. Mendapatkan umpan balik memperoleh skor 136 dengan rata-rata 3,78 

kategori baik. Nampak sebanyak 9 siswa mendapatkan skor 3, 26 siswa 

mendapatkan skor 4, dan 1 siswa mendapatkan skor 5. Deskriptor yang sering 

muncul adalah siswa senang mendapatkan rewart dari guru; termotivasi untuk 

lebih giat dan bersemangat lagi dalam belajar; dan mengemukakan pendapat 

saat menarik kesimpulan bersama guru.  

h. Mengerjakan evaluasi mandiri memperoleh skor 171 dengan rata-rata 4,75 

kategori sangat baik. Ditunjukkan dengan 9 siswa mendapatkan skor 4 dan 27 

siswa mendapatkan skor 5. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa 

mengerjakan soal evaluasi mandiri; membaca  petunjuk dan soal; mengingat 

materi yang telah dipelajari; dan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.1.3.3. Hasil Observasi Hasil Belajar Siswa 

 Data hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh berdasar hasil 

evaluasi implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

pembelajaran IPS siklus I yang dilaksanakan di akhir kegiatan. Perolehan data 

hasil belajar siswa dapat disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siklus I  

 

No. Pencapaian Data Awal Data Siklus I 

1. Nilai terendah 32,5 35 

2. Nilai tertinggi 89 100 

3. Jumlah siswa tidak tuntas 25 12 

4. Jumlah siswa tuntas 11 24 

5. Nilai Rata-rata 61,12 74,86 

6. Ketuntasan Klasikal 30,56% 66,67 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3 Hasil Belajar Aspek Kognitif Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.4 Ketuntasan Klasikal Siklus I 

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan KKM 65 untuk mata 

pelajaran IPS data awal menunjukkan nilai terendah 32,5 dan nilai tertinggi 89, 
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sebanyak 11 anak nilai tuntas dan 25 anak tidak tuntas memperoleh rata-rata 

sebesar 61,12 dan ketuntasan klasikal sebanyak 33,5%. Sedangkan meningkat 

pada siklus I sebanyak 12 siswa dari 36 siswa mendapat nilai dibawah KKM, dan 

24 siswa nilai diatas KKM. Nilai terendah mencapai 35 sedangkan nilai tertinggi 

mencapai 100, dengan nilai rata-rata secara klasikal 74,86 dan ketuntasan klasikal 

sebanyak 66,67%. 

Hasil belajar siswa aspek afektif pada siklus I diperoleh dari data 

pengamatan karekter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS melalui 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada siklus I. 

Rincian datanya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus I  

 

No. Indikator 
Jumlah siswa yang mendapatkan skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 

1. Bertanggung jawab 0 0 5 31 0 139 

2. Percaya diri 0 0 0 21 15 159 

3. Saling menghargai 0 0 4 6 26 166 

4.  Kompetitif 0 3 21 7 5 122 

Jumlah 586 

Rata-rata 16,28 

Kriteria Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5 Hasil Observasi Aspek Afektif Siklus I  
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Tabel tersebut menunjukkan hasil belajar aspek afektif siswa meliputi 

indikator bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan kompetitif. 

Skor yang diperoleh berjumlah 586 dengan rata-rata 16,28 mendapat kriteria baik. 

Pada indikator bertanggung jawab terdapat 5 siswa mendapatkan skor 3 dan 31 

siswa dengan skor 4. Sedangkan idikator percaya diri ditunjukkan 21 siswa 

mendapat skor 4 dan skor 5 didapat 15 siswa. Idikator saling menghargai 

menunjukkan 4 siswa mendapat 3 skor, 6 siswa mendapat 4 skor, dan 26 siswa 

mendapat 5 skor. Selanjutnya indikator kompetitif terdapat 3 siswa dengan 2 skor, 

21 siswa mendapat 3 skor, 7 siswa memperoleh 4 skor, dan 5 siswa memperoleh 5 

skor.      

Selanjutnya  hasil belajar siswa aspek psikomotor pada siklus I diperoleh 

dari data pengamatan produk siswa selama mengikuti pembelajaran IPS melalui 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada siklus I. 

Rincian datanya sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data Hasil Belajar Aspek Psikomotor Siklus I 

 

No. Indikator 

Jumlah kelompok yang 

mendapatkan skor 

(6siswa/kelompok) 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1. Persiapan 0 0 0 6 144 

2. Langkah kerja 0 0 3 3 126 

3. Hasil produk peta 

pikiran 
0 2 2 2 108 

4.  Kerapian produk peta 

pikiran 
0 2 1 3 114 

Jumlah 492 

Rata-rata 13,67 

Kriteria Sangat baik 
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Diagram 4.6 Hasil Observasi Aspek Psikomotor Siklus I 

Tabel tersebut menunjukkan hasil belajar aspek afektif siswa meliputi 

indikator persiapan, langkah kerja, hasil produk peta pikiran, dan kerapian produk 

dengan jumlah skor sebanyak 492 dengan rata-rata 13,67 masuk kriteria sangat 

baik. Pada indikator pertama, ada 6 kelompok atau 36 siswa mendapatkan skor 4; 

kedua ada 3 kelompok atau 18 siswa memperoleh skor 3 dan 4; ketiga ada 2 

kelompok atau 12 siswa memperoleh skor 2,3, dan 4; keempat ada 2 kelompok 

atau 12 siswa dengan skor 2, 1 kelompok atau 6 orang mendapatkan skor 3, dan 3 

kelompok atau 18 siswa mendapatkan skor 4. 

4.1.1.4. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa, catatan lapangan dan angket siswa dalam implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS peneliti 

bersama kolaborator melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran 

berikutnya. Refleksi dilaksanakan oleh peneliti dan kolaborator menganalisis 
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proses pembelajaran yang berlangsung pada siklus I, adapun hasil refleksi tersebut 

adalah: 

4.1.1.4.1. Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran siklus I secara keseluruhan 

kategori baik sehingga perlu ditingkatkan agar mencapai kategori sangat baik. 

Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti: 

a. Guru kurang menyiapkan siswa sebelum memulai pembelajaran.  

b. Guru belum menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

c. Guru belum menuliskan tujuan pembelajaran, hanya menyampaikan ke siswa. 

d. Guru belum mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

e. Guru belum mampu memancing siswa untuk bertanya. Namun guru juga 

belum menggunakan flashcard ketika kegiatan tanya jawab. 

f. Guru belum menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan yang diberikan. 

g. Guru kesulitan mengatur siswa memusatkan perhatiaannya pada guru saat 

menjelaskan penugasan diskusi kelompok 

h. Guru terlalu tergesa-gesa dalam kegiatan presentasi siswa, sampai belum 

memberi tanggapan pada kelompok yang telah melakukan presentasi dan 

demonstrasi dengan menilai hasilnya. 

i. Penguatan pada siswa secara kelompok belum dilakukan guru baru memberi 

pada siswa teraktif. 

j. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama siswa tidak menuliskan hasil 

kesimpulan di papan tulis. 
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4.1.1.4.2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I secara keseluruhan kategori 

sangat baik. Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti: 

a. Siswa datang tidak tepat pada waktunya sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Kebanyakan siswa tidak mencatat pada saat guru menyajiakan informasi 

materi. 

c. Rasa ingin tahu siswa kurang karena tidak ada siswa yang bertanya dalam 

kegiatan tanya jawab. 

d. Siswa kurang memperhatikan guru ketika guru menjelaskan secara klasikal 

tentang penugasan kelompok. 

e. Siswa mulai tidak kondusif pada saat presentasi kelompok. 

f. Ada beberapa siswa yang meminta tambahan waktu ketika mengerjakan 

evaluasi mandiri. 

4.1.1.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan siklus I sebanyak 

69,44% atau 25 siswa dari 36 siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang mendapat 

nilai dibawah KKM, dan 30,56% atau 11 siswa dari 36 siswa kelas VA SDN 

Wates 01 Semarang telah mendapat nilai diatas KKM. Nilai terendah 32,5, nilai 

tertinggi 89 dengan rata-rata 61,12 dan ketuntasan klasikal 30,56%. Ada 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I 

dibandingkan sebelum dilaksanakan tindakan mencapai keberhasilan dengan rata-

rata 74,86 dan ketuntasan klasikal 66,67 %. Namun dalam aspek kognitif, aspek 



128 
 

 

afektif, dan psikomotor perlu ditingkatkan lagi agar mencapai kategori sangat 

baik.  

4.1.1.5. Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan terdapat pada siklus I perlu adanya 

revisi. Adapun perbaikan untuk siklus II berdasarkan masukan dari kolaborator 

sebagai berikut: 

4.1.1.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

seperti: 

a. Guru harus menyiapkan siswa sebelum memulai pembelajaran dengan 

memainkan musik agar siswa lebih bersemangat.  

b. Guru menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan agar 

siswa mengerti apa yang akan dilakukan selama pembelajaran dan tidak 

mengalami kesulitan dan tidak lupa menuliskan tujuan pembelajaran.  

c. Guru harus mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

d. Guru harus mampu memancing siswa untuk bertanya. Guru jangan lupa 

menggunakan flashcard ketika kegiatan tanya jawab agar lebih banyak siswa 

yang aktif menjawab. 

e. Guru harus memberikan penjelasan ulang dari pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa, agar siswa tidak mengalami kebingungan jawaban yang benar 

seperti apa. 

f. Guru harus mampu memusatkan perhatiaan siswa saat menjelaskan 

penugasan diskusi kelompok dengan suara yang lebih tegas dan jelas. 
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g. Guru harus memberi tanggapan pada kelompok yang telah melakukan 

presentasi dan demonstrasi dengan menilai hasilnya serta memberi 

kesempatan pada semua siswa mengoreksi bersama hasil presentasi siswa. 

h. Penguatan pada siswa secara kelompok harus dilakukan guru sehingga siswa 

termotivasi untuk aktif dalam kegiatan individu maupun kelompok. 

i. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama siswa menuliskan hasil 

kesimpulan di papan tulis. 

4.1.1.5.2. Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa seperti: 

a. Guru harus memperingatkan siswa yang datang tidak tepat pada waktunya 

sebelum pembelajaran dimulai sehingga tidak terlambat lagi. 

b. Guru harus memperhatikan catatan siswa agar siswa mau mencatat pada saat 

guru menyajiakan informasi materi, tidak hanya mengamati kegiatan guru. 

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

meningkat dalam kegiatan tanya jawab. 

d. Guru memperbanyak variasi agar tidak membosankan dan tetap kondusif saat 

presentasi kelompok. 

e. Guru memberikan waktu dengan menyesuaikan pada kesulitan soal ketika 

mengerjakan evaluasi mandiri. 

4.1.1.5.3. Hasil Belajar Siswa  

Soal yang dibuat dalam evaluasi diperbaiki lagi sesuai dengan tingkat 

kemampuan kognitif siswa. Sedangkan aspek afektif maupun aspek psikomotor 

ditingkatkan hasilnya. 
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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 yang telah dilakukan siklus pertama. Tahap 

perencanaan meliputi: 

a. Penetapan  alternatif  pemecahan masalah dari rencana perbaikan siklus I.  

b. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran IPS. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sintak, bahan ajar, 

skenario wayang, LKS, kunci jawaban LKS, pedoman penskoran evaluasi 

mandiri, kisi-kisi soal,  evaluasi mandiri, kunci jawaban evaluasi, lembar 

penilaian produk, karakter, dan unjuk kerja pokok bahasan perumusan teks 

dan detik-detik proklamasi. 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard berisi gambar seri yang 

berisi keterangan selain itu dilengkapi dengan adanya wayang suluh, laptop 

dan speaker sebagai alat bantu. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, angket serta catatan lapangan. 

4.1.2.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus kedua melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014, waktu 

pembelajaran 3x35 menit, mata pelajaran IPS, kelas VA semester II, pokok 

bahasan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kegiatan pada siklus kedua 
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meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berikut 

uraian kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS yang diikuti 36 siswa kelas VA 

SDN Wates 01 Semarang.  

Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum memulai 

pembelajaran selama 3 menit lebih cepat karena tidak canggung seperti siklus 

sebelumnya. Guru menyiapkan panggung, wayang, papan pajangan flashcard, 

flashcard, laptop, speaker, papan reward, reward, LKS, lembar evaluasi, angket 

siswa, serta perlengkapan lain yang mendukung. Nomor punggung dibagikan 

kepada semua siswa sesuai nomor absen agar observasi aktivitas siswa lebih 

mudah dilakukan. Siswa memasuki kelas diiringi musik, guru mengawali 

pembelajaran dengan memberi salam pada anak, menulis tanggal dan menanyakan 

kabar, selanjutnya guru bersama siswa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing 

dipimpin ketua kelas, kemudian guru mengecek kehadiran siswa. 

Kegiatan awal berlangsung 13 menit, diawali guru mengajak siswa 

bernyanyi bersama lagu hari merdeka. Pada saat menyanyikan lagu siswa salah 

sair sehingga guru menyuruh mengulangi pada sair yang salah. Selanjutnya guru 

menyuruh siswa mengamati wayang suluh yang dimainkan guru mengenai 

tuntutan para pemuda untuk merdeka. Setelah itu, guru menanyakan pada siswa 

kejadian apa yang terjadi, menghubungkan materi Rengasdengklok pada 

pertemuan sebelumnya dengan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dan 

detik-detik proklamasi. Kemudian siswa menyimak kembali tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru menulis dipapan tulis. Tidak lupa guru memberikan 

motivasi pada siswa agar siap dan bersemangat menerima materi. 



132 
 

 

Kegiatan Inti selama 70 menit, diawali kegiatan eksplorasi guru meminta 

4 siswa maju kedepan kelas untuk menempelkan flashcard sedangkan siswa lain 

diminta mencatat peristiwa sesuai peristiwa yang ditampilkan wayang suluh. Guru 

menyajikan materi melalui permainan wayang suluh diiringi musik gamelan 

sesuai skenario. Selesai pertunjukan guru memegang gambar melakukan tanya 

jawab pada siswa mengenai tiga gambar dalam flashcard mengenai urutan, proses 

kejadian, dan perbedaan teks setelah dan sebelum diketik dari peristiwa teks 

perumusan proklamasi dan detik-detik proklamasi kemerdekaan sesuai dengan 

pengamatan permainan wayang suluh. Guru memberikan penguatan pada setiap 

siswa yang mau maju kedepan dan menjawab pertanyaan guru dengan memberi 

koin bintang hijau yang akan ditempel siswa pada papan reward. 

Kegiatan tanya jawab dilanjutkan dengan pembentukan kelompok secara 

heterogen dari hasil evaluasi siswa siklus I, ada 6 kelompok terdiri dari 6 siswa 

tiap kelompok. Guru memberikan penjelasan mengenai tugas yang harus 

diselesaikan siswa, diiringi dengan membagikan manila dan amplop kelompok 

yang terdiri atas LKS, lembar penilaian, sekenario, koin bintang, gambar, 

flashcard. Tiap kelompok memiliki tugas yang berbeda tetapi harus menghasilkan 

sebuah produk yaitu peta pikiran dan menamai flashcard, selama kegiatan diskusi 

musik dinyalakan guru. Setelah semua kelompok mendapatkan bagiannya, guru 

berkeliling ke semua kelompok untuk mengecek kinerja individu dan kelompok 

memberi bimbingan pada kelompok yang mengalami kesulitan, kegiatan diskusi 

diiringi dengan musik. 
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Waktu diskusi berakhir, tiap kelompok diminta maju kedepan untuk 

menjawab tugas pertama yaitu menamai flashcard. Siswa menempelkan potongan 

kartu sesuai gambar pada flashcard diperbesar di papan tulis. Guru mengkoreksi 

bersama siswa, membenarkan kesalahan siswa. Selanjutnya hasil produk tiap 

kelompok diputar ke kelompok lain secara bergantian selama 3 menit hingga 3 

kali putaran, kelompok lain menilai dengan menempelkan bintang sesuai hasil 

kreativitas. Selesai menilai kelompok lain, kelompok 2, 5, dan 6 maju kedepan 

kelas untuk memainkan wayang suluh sesuai sekenario yang didapatkan, 

sedangkan kelompok 1, 2, dan 3 menilai unjuk kerja yang dilakukan kelompok 

demonstrasi. Demonstrasi berakhir ditutup dengan tepuk tangan, guru 

memberikan koreksi dan membahas kembali bersama siswa hasil presentasi, 

produk, maupun demonstrasi yang telah dilakukan. Selanjutnya siswa diminta 

kembali berkelompok, musik dimainkan agar siswa lebih bersemangat untuk 

bermain kartu. Siswa secara berkelompok diminta mengurutkan kartu sesuai 

peristiwa yang terjadi, kelompok saling bersaing cepat. Selanjutnya, guru 

memberikan konfirmasi pada siswa melalui kegiatan tanya jawab dengan 

memberi kesempatan pada siswa yang kurang mengerti untuk bertanya. Guru 

memberikan penguatan pada setiap siswa yang mau maju kedepan dan menjawab 

pertanyaan guru dengan memberi koin bintang ungu yang akan ditempel siswa 

pada papan reward.  

Kegiatan akhir dilakukan selama 20 menit, guru bersama siswa menarik 

kesimpulan materi peristiwa perumusan teks dan detik-detik proklamasi. 

Selanjutnya lembar evaluasi mandiri dibagikan guru, siswa mengerjakan secara 
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disiplin, soal berupa uraian sebanyak 3 butir. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberi hadiah secara individu dan kelompok pada siswa teraktif dan 

kelompok terbaik serta memotivasi siswa lain agar lebih aktif dalam 

pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan rencana materi pembelajaran 

pertemuan berikutnya agar siswa mempelajari terlebih dahulu di rumah. 

4.1.2.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus 

II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator Skor  Kategori 

1. Mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar.  5 A 

2. Melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran.  

5 A 

3. Menyajikan informasi berupa materi yang akan 

diajarkan.  

5 A 

4. Melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 

menggunakan flashcard.  

5 A 

5. Membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen.  

4 B 

6. Memfasilitasi siswa  melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan membuat peta pikiran.  

5 A 

7. Memimpin siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerja kelompok dan demonstrasi. 

4 B 

No. Indikator Skor  Kategori 

8. Memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi. 

4 B 

9. Memberikan umpan balikan terhadap siswa.  5 A 

10. Memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran. 4 B 

Jumlah 46 

Rata-rata 4,6 

Persentase 92% 

Kategori Sangat baik 
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Diagram 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Berdasarkan paparan tabel tersebut nampak bahwa keterampilan guru 

dalam implementasi model quantum teaching dengan media flashcard dikatakan 

baik, jumlah skor diperoleh 46, rerata 4,6 dan presentase 92% dengan kategori 

sangat baik. Hasil tersebut ditunjukkan pada kegiatan awal guru mampu 

mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar dengan cukup baik dan melaksanakan 

kegiatan awal dengan membuka pelajaran dengan sangat baik. Selanjutnya pada 

kegiatan inti guru  menyajikan informasi berupa materi yang akan diajarkan 

dengan sangat baik; melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan menjawab 

pertanyaan dalam pembelajaran menggunakan flashcard dengan baik; membagi 

siswa dalam kelompok secara heterogen dengan sangat baik;  memfasilitasi siswa  

melakukan diskusi untuk menamai flashcard dan membuat peta pikiran dengan 

sangat baik; memimpin siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok dan 

demonstrasi dengan baik; memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi dengan baik; dan memberikan umpan balikan terhadap siswa 
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dengan baik. Sedangkan pada kegiatan akhir guru memberi tindak lanjut dan 

menutup pelajaran dengan baik. 

Keterampilan guru dalam mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar 

memperoleh skor 5. Guru sudah melakukan deskriptor mengelola ruangan kelas 

dan waktu, menyiapkan media flashcard, didukung dengan alat bantu; 

membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran, dengan lagu 

Campion; dan  berdoa sesuai kepercayaan masing-masing bersama dengan siswa. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran memperoleh skor 5. Guru mampu menjalankan deskriptor  

membangkitkan perhatian/minat dengan bernyanyi bersama; menunjukkan kaitan 

antara materi sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari; memberikan 

acuan dengan mengemukakan tujuan pembelajaran; dan menarik perhatian siswa, 

motivasi siswa dengan menimbulkan rasa ingin tahu pada materi dengan media 

flashcard. 

Keterampilan guru dalam menyajikan informasi berupa materi yang akan 

diajarkan mendapatkan skor 5. Guru mampu  menunjukkan deskriptor mengaitkan 

materi dengan pengetahuan awal siswa; menyampaikan materi dengan media  

flashcard, didukung adanya alat bantu; menyampaikan materi dengan bahasa 

sederhana agar mudah dipahami siswa; dan memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna pada siswa. 

 Keterampilan guru dalam melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran menggunakan flashcard mendapatkan 

skor 5. Deskriptor yang ditunjukkan guru berupa memberikan pertanyaan yang 
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jelas dan singkat sesuai dengan materi; menyebarkan pertanyaan ke seluruh kelas, 

ke siswa tertentu dan siswa lain untuk menanggapi pertanyaan; memberikan 

waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan; dan menunjukkan 

respon positif pada jawaban siswa agar terjadi peningkatan interaksi.. 

Keterampilan guru dalam membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen memperoleh skor 4, ditunjukkan guru dengan melaksanakan deskriptor  

memberikan petunjuk yang jelas pada siswa agar tidak mengalami kesulitan; 

mengatur tempat duduk siswa dalam membentuk kelompok; dan mengatur siswa 

menjadi beberapa kelompok dengan setiap anggota kelompok 6 siswa. Namun 

guru belum mampu mengatur kelas agar tetap kondusif ketika kegiatan presentasi 

berlangsung karena semua anak ingin aktif. 

Keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa  melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan membuat peta pikiran memperoleh skor 5, deskriptor 

yang ditunjukkan guru adalah memberikan penugasan pada setiap kelompok; 

berkunjung kesemua kelompok mendekati secara individu; membimbing siswa 

dalam kelompok yang mengalami kesulitan; dan memberi waktu berfikir agar 

siswa siap menyajikan hasil diskusi. 

Keterampilan guru dalam memimpin siswa dalam mempresentasikan 

hasil kerja kelompok dan demonstrasi memperoleh skor 4, diperlihatkan guru 

melaksanakan deskriptor memusatkan perhatian siswa pada topik diskusi; 

memperjelas masalah dengan mengajukan pertanyaan keseluruh kelompok; 

memberi kesempatan siswa berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan 

presentasi. Namun guru belum menilai hasil demonstrasi yang dilakukan siswa. 



138 
 

 

Keterampilan guru dalam memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi menperoleh skor 4, ditunjukkan guru dengan melaksanakan 

deskriptor mengorganisasi siswa kembali ke kelompok masing-masing; 

menyampaikan aturan permainan flashcard; memimpin permaian secara adil 

membuat pemerian meriah, dan mampu membuat siswa berfikir ulang tentang 

materi yang baru dipelajari. Guru belum menutup permainan sesuai kapasitas 

waktu terlalu terburu-buru anak belum puas. 

 Keterampilan guru dalam memberikan umpan balikan terhadap siswa 

memperoleh skor 5, guru melakukan kegiatan meliputi deskriptor menjelaskan 

kembali secara singkat hasil presentasi kelompok dan demonstrasi; memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti; memberikan 

penguatan verbal; dan memberikan penguatan nonverbal. 

 Keterampilan guru dalam memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran 

memperoleh skor 4, diperlihatkan guru melaksanakan deskriptor menyimpulkan 

inti pelajaran bersama siswa; memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 

dirumuskan; memberi informasi pembelajaran pertemuan berikutnya. Namun guru 

belum maksimak memotivasi siswa lebih aktif dan bersemangat. 

4.1.2.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus II 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran  
0 0 3 7 26 167 4,64 A 

2. Memperhatikan penyajian 

informasi berupa materi yang 

akan dipelajari  

0 0 3 19 14 155 4,31 B 

3. Menanggapi pertanyaan guru 

sesuai dengan materi  
0 2 19 7 8 129 3,58 B 

4. Melakukan diskusi kelompok 

untuk menamai flashcard dan 

membuat peta pikiran.  

0 0 2 9 25 167 4,64 A 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dengan 

melakukan demonstrasi  

0 0 3 32 1 142 3,94 B 

6. Bermain flashcard dalam 

kelompok heterogen  
0 0 0 4 32 176 4,89 A 

7. mendapatkan umpan balik  0 0 8 27 1 137 3,80 B 

8. mengerjakan evaluasi mandiri  0 0 1 8 27 170 4,72 A 

Jumlah  1243 34,53 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard diperoleh rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 34,53 masuk kategori sangat baik dengan jumlah skor 

1243. Indikator aktivitas siswa nampak pada kegiatan awal pembelajaran adalah 

mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti 

tampak indikator aktivitas siswa memperhatikan penyajian informasi berupa 

materi yang akan dipelajari; menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi; 

melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran; mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan 

demonstrasi; bermain flashcard dalam kelompok heterogen; mendapatkan umpan 

balik. Kemudian pada kegiatan akhir pembelajaran nampak indikator 

mengerjakan evaluasi mandiri. 

Perolehan berbeda setiap aspek dari indikator aktivitas siswa dapat 

dirinci sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran, memperoleh skor 167 

dengan rata-rata 4,64 kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

sebanyak 3 siswa memperoleh skor 3, 7 siswa dengan skor 4, dan 5 skor dari 

26 siswa. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa duduk di bangku 

masing-masing dengan tenang; siswa terlihat gembira siap menerima 

pembelajaran; siswa bernyanyi dengan semangat dalam kegiatan appersepsi; 

dan siswa menaruh minat saat guru menjelasan tujuan pembelajaran. 

b. Memperhatikan penyajian informasi berupa materi  yang akan dipelajari 

memperoleh skor 155 dengan rata-rata 4,31 kategori baik. Ditnjukkan ada 3 
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siswa yang mendapatkan 3 skor, 19 siswa dengan skor 4, dan 14 siswa 

memperoleh 5 skor. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa mengamati 

guru dalam menyajikan informasi; siswa mendengarkan penyajian materi dari 

guru; dan siswa menulis catatan kecil dari penyajian informasi. 

c. Menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi memperoleh skor 129 

dengan rata-rata 3,58 kategori baik. Nampak ada 2 siswa memperoleh 2 skor, 

19 siswa dengan skor 3, 7 siswa mendapatkan 4 skor, 8 siswa medapatkan 5 

skor. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa mengingat materi yang 

disajikan guru dan siswa mendengarkan pertanyaan guru dan pendapat siswa 

lain. 

d. Melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran memperoleh skor 167 dengan rata-rata  4,64 kategori sangat baik. 

Ditunjukkan 2 siswa mendapatkan 3 skor, 9 siswa mendapatkan 4 skor, 25 

siswa mendapatkan 5 skor. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa 

menganalisis permasalahan dengan menghubungkan materi yang telah 

dipelajari; siswa berdiskusi untuk memecahkan permasalahan; siswa 

menamai flashcard; dan siswa membuat peta pikiran.   

e. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan demonstrasi 

memperoleh skor 142 dengan rata-rata 3,94 kategori baik. Sebanyak 3 siswa 

mendapatkan 3 skor, 32 siswa memperoleh 4 skor, 1 siswa mendapatkan 5 

skor. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa mengemukakan pendapat 

sesuai hasil diskusi kelompok; siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan 
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kelompok lain; dan siswa memberi tanggapan pada hasil pekerjaan kelompok 

lain.  

f. Bermain flashcard dalam kelompok heterogen memperoleh skor 176 dengan 

rata-rata 4,89 kategori sangat baik. Aspek nampak pada 4 siswa dengan skor 

4 dan 32 siswa mendapatkan skor 5. Deskriptor yang sering muncul  adalah 

siswa bersemangat mengikuti permainan flashcard; siswa melakukan 

permainan sesuai aturan; siswa senang mengikuti permainan flashcard; dan 

siswa mengingat ulang materi yang telah dipelajari. 

g. Mendapatkan umpan balik memperoleh skor 136 dengan rata-rata 3,78 

kategori baik. Nampak sebanyak 8 siswa mendapatkan skor 3, 27 siswa 

mendapatkan skor  4, dan 1 siswa mendapatkan skor 5. Deskriptor yang 

sering muncul adalah siswa senang mendapatkan rewart dari guru; siswa 

termotivasi untuk lebih giat dan bersemangat lagi dalam belajar; dan siswa 

mengemukakan pendapat saat menarik kesimpulan bersama guru.  

h. Mengerjakan evaluasi mandiri memperoleh skor 170 dengan rata-rata 4,75 

kategori sangat baik. Ditunjukkan dengan 1 siswa mendapatkan skor 3, 8 

siswa memperoleh skor 4 dan 27 siswa mendapatkan skor 5. Deskriptor yang 

sering nampak adalah siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri; siswa 

membaca  petunjuk dan soal; siswa mengingat materi yang telah dipelajari; 

dan siswa tenang dalam mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.2.3.3. Hasil Observasi Belajar Siswa  

Data hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh berdasar hasil evaluasi 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 



143 
 

 

pembelajaran IPS siklus II yang dilaksanakan di akhir kegiatan. Perolehan data 

hasil belajar siswa dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siklus II 
 

No. Pencapaian Data Siklus II 

1. Nilai terendah 45 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Jumlah siswa tidak tuntas 8 

4. Jumlah siswa tuntas 28 

5. Rata-rata 79,58 

6. Ketuntasan Klasikal 77,78% 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.9 Hasil Belajar Aspek Kognitif Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.10 Ketuntasan Klasikal Siklus II 
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Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan KKM 65 untuk mata 

pelajaran  IPS sebanyak 22,22% atau 8 siswa dari 36 siswa kelas VA SDN Wates 

01 Semarang mendapat nilai dibawah KKM, dan 77,78% atau 28 siswa dari 36 

siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang telah mendapat nilai diatas KKM. Nilai 

terendah mencapai 45 sedangkan nilai tertinggi mencapai 100, dengan nilai rata-

rata secara klasikal 79,58 dan ketuntasan klasikal sebanyak 77,78%. 

Hasil belajar siswa aspek afektif pada siklus II diperoleh dari data 

pengamatan karekter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS melalui 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada siklus I. 

Rincian datanya sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Data Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus II  

 

No. Indikator 
Jumlah siswa yang mendapatkan skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 

1. Bertanggung jawab 0 0 0 12 24 168 

2. Percaya diri 0 0 0 21 15 159 

3. Saling menghargai 0 0 2 9 25 167 

4.  Kompetitif 0 0 14 13 9 139 

Jumlah 633 

Rata-rata 17,58 

Kriteria Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.11 Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus II 
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Tabel tersebut menunjukkan hasil belajar aspek afektif siswa meliputi 

indikator bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan kompetitif. 

Skor yang diperoleh berjumlah 633 dengan rata-rata 17,58 mendapat kriteria baik. 

Pada indikator bertanggung jawab terdapat 12 siswa mendapatkan skor 4 dan 24 

siswa dengan skor 5. Sedangkan indikator percaya diri ditunjukkan 21 siswa 

mendapat skor 4 dan skor 5 didapat 15 siswa. Indikator saling menghargai 

menunjukkan 2 siswa mendapat 3 skor, 9 siswa mendapat 4 skor, dan 25 siswa 

mendapat 5 skor. Selanjutnya indikator kompetitif terdapat 14 siswa dengan 3 

skor, 13 siswa mendapat 4 skor, dan 9 siswa memperoleh 5 skor.      

Selanjutnya  hasil belajar siswa aspek psikomotor pada siklus II 

diperoleh dari data pengamatan produk siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

melalui implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

siklus II. Rincian datanya sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Data Hasil Belajar Aspek Psikomotor Siklus II 

 

No. Indikator 

Jumlah kelompok yang 

mendapatkan skor 

(6siswa/kelompok) 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1. Persiapan 0 0 0 6 144 

2. Langkah kerja 0 0 4 2 120 

3. Hasil produk peta 

pikiran 
0 0 3 3 126 

4.  Kerapian produk peta 

pikiran 
0 0 0 6 144 

Jumlah 534 

Rata-rata 14,83 

Kriteria Sangat baik 
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Diagram 4.12 Hasil Belajar Aspek Psikomotor Siklus II 

Tabel tersebut menunjukkan hasil belajar aspek afektif siswa meliputi 

indikator persiapan, langkah kerja, hasil produk peta pikiran, dan kerapian produk 

dengan jumlah skor sebanyak 534 dengan rata-rata 14,83 masuk kriteria sangat 

baik. Pada indikator pertama, ada 6 kelompok atau 36 siswa mendapatkan skor 4. 

Indikator kedua ada 4 kelompok atau 24 siswa mendapatkan skor 3 dan 2 

kelompok atau 12 siswa mendapatkan skor 4. Indikator ketiga ada 3 kelompok 

atau 18 siswa mendapatkan skor 3 dan 4. Indikator keempat ada 6 kelompok atau 

36 siswa mendapatkan skor 4. 

4.1.2.4. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa, catatan lapangan dan angket siswa dalam implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS peneliti 

bersama kolaborator melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran 

berikutnya  dan menganalisis ketercapaian proses pembelajaran siklus II, adapun 

hasil refleksi tersebut adalah: 
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4.1.2.4.1. Keterampilan Guru 

Keterampilan guru selama pembelajaran siklus II secara keseluruhan 

kategori sangat baik. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki 

seperti: 

a. Guru kurang memotivasi siswa dengan menimbulkan rasa ingin tahu pada 

materi yang akan dipelajari. 

b. Guru belum melihat hasil catatan siswa ketika siswa mengamati guru 

menyampaikan materi dengan media flashcard yang didukung dengan 

wayang suluh dan musik. 

c. Guru kurang adil dalam menanggapi keaktifan siswa saat menjawab 

pertanyaan dan bertanya. 

d. Guru kurang jelas dalam menyimpulkan pembelajaran bersama siswa 

menuliskan hasil kesimpulan di papan tulis. 

4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II secara keseluruhan 

kategori sangat baik. Namun ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki 

seperti: 

a. Siswa salah sair dalam kegiatan apersepsi 

b. Masih ada beberapa siswa tidak aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru 

c. Belum banyak siswa yang ingin bertanya, hanya satu siswa yang mau 

bertanya. 

d. Siswa mulai bosan memainkan wayang karena dua kali pertemuan 

menggunakan alat bantu wayang suluh. 
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e. Ada beberapa siswa belum aktif dalam kegiatan dikusi kelompok. 

4.1.2.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan siklus II sebanyak 

77,78% atau 28 siswa dari 37 siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang mendapat 

nilai atas KKM, dan 22,22% atau 8 siswa dari 36 siswa kelas VA SDN Wates 01 

Semarang telah mendapat nilai diatas KKM. Nilai terendah 4,5 nilai tertinggi 10 

dengan rata-rata 8,01 dan ketuntasan klasikal 77,78%. Ada peningkatan hasil 

belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus II dibandingkan 

siklus I tindakan mencapai keberhasilan dengan rata-rata 7,49 dan ketuntasan 

klasikal 66,67 %. Data hasil belajar aspek afektifpun nampak mengalami 

peningkatan, jumlah skor yang diperoleh siklus II sebesar 633 dengan rata-rat 

17,58 masuk kategori sangat baik, segangkan siklus I jumlah skor sebanyak 586 

dengan rata-rata 16,28 masuk kategori baik. Aspek psikomotor siklus II juga 

mengalami peningkatan dibanding siklus I jumlah skor yang diperoleh sebanyak 

492 dengan rata-rata 13,67 masuk kategori sangat baik. Sedangkan pada siklus II 

memperoleh jumlah skor 534 dengan rata-rata 14,83 masuk kategori sangat baik. 

4.1.2.5. Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut pada siklus II maka perlu 

adanya revisi. Perbaikan dari masukan kolaborator sebagai berikut: 

4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

a. Guru menggunakan alat bantu lain agar menimbulkan rasa ingin tahu pada 

materi yang akan dipelajari. 

b. Guru berkeliling sambil mengamati catatan siswa saat tanya jawab. 
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c. Guru harus bersikap adil dengan memberi kesempatan pada siswa yang 

belum pernah menjawab, dengan menunjuk ataupun pancingan pertanyaan 

yang lebih mudah. 

d. Guru menulis kesimpulan setelah menanyakan secara klasikal kepada siswa 

materi yang telah dipelajari, sehingga ingatan siswa terbentuk. 

4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

a. Guru menyuruh siswa mengulangi dari awal lagu yang sairnya dinyanyikan 

salah, bukan hanya mengulangi bagian yang sairnya salah. 

b. Guru harus memberi penghargaan pada siswa yang mau bertanya serta 

menanggapi pertanyaan siswa dengan menjelaskan sedetail mungkin sampai 

siswa benar-benar paham agar siswa lain tertarik untuk bertanya. 

c. Guru mengulangi penjelaskan dan bimbingan lebih mendalam pada tiap 

kelompok dengan berkeliling selama kegiatan diskusi berlangsung. 

d. Guru mengganti alat bantu berupa topeng tokoh proklamasi dan topi-topian 

untuk kegiatan demonstrasi. 

e. Guru menyuruh siswa yang tidak aktif dalam kelompok bergabung dan diberi 

tugas khusus agar mau bekerjasama dengan temannya yang lain. 

4.1.2.5.3. Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar aspek kognitif siswa perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai 

indikator keberhasilan yang tidak hanya nilai minimal. Sedangkan hasil belajar 

aspek afektif dan aspek psikomotor perlu mempertahankan dan akan lebih baik 

jika mampu meningkatkan. 
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4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah perbaikan dan 

penyempurnaan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus kedua. Tahap 

perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Penetapan  alternatif  pemecahan masalah dari rencana perbaikan siklus II.  

b. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran IPS. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sintak, bahan ajar, 

skenario wayang, LKS, kunci jawaban LKS, pedoman penskoran evaluasi 

mandiri, kisi-kisi soal,  evaluasi mandiri, kunci jawaban evaluasi, lembar 

penilaian produk, karakter, dan unjuk kerja pokok bahasan tokoh-tokoh 

oejuang priklamasi kemerdekaan. 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard berisi gambar seri yang 

berisi keterangan selain itu dilengkapi dengan adanya topeng tokoh 

proklamasi, gambar, kartu nama, laptop dan speaker sebagai alat bantu. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, angket siswa, serta catatan lapangan. 

4.1.3.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus tiga melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada hari rabu tanggal 12 Maret 2014, waktu 

pembelajaran 3x35 menit, mata pelajaran IPS, kelas VA semester II, pokok 

bahasan menghargai tokoh proklamasi kemerdekaan. Kegiatan pada siklus 
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pertama meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Berikut uraian kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS yang diikuti 36 siswa kelas 

VA SDN Wates 01 Semarang.  

Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum memulai 

pembelajaran selama 5 menit. Guru menyiapkan topeng tokoh proklamasi, 

flashcard, laptop, speaker, topi-topian, papan reward, reward, LKS, lembar 

evaluasi, angket siswa, serta perlengkapan lain yang mendukung. Nomor 

punggung dibagikan kepada semua siswa sesuai nomor absen agar observasi 

aktivitas siswa lebih mudah dilakukan. Siswa memasuki kelas diiringi musik, 

guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam pada anak dan menanyakan 

kabar, selanjutnya guru bersama siswa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing 

dipimpin ketua kelas, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, dan menulis 

tanggal. 

Kegiatan awal berlangsung 5 menit, diawali guru mengajak siswa berdiri 

bernyanyi bersama lagu hening cipta. Selanjutnya siswa mengamati topeng wajah  

Sukarno, guru memuatar pidato saat detik-detik proklamasi kemerdekaan. Setelah 

itu, guru menanyakan pada siswa kejadian apa yang terjadi, menghubungkan 

materi detik-detik proklamasi pada pertemuan sebelumnya dengan menghargai 

tokoh proklamasi kemerdekaan. Kemudian siswa menyimak kembali tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru ditulis dipapan tulis. Tidak lupa guru 

memberikan motivasi pada siswa agar siap dan bersemangat menerima materi. 

Kegiatan inti selama 75 menit, diawali kegiatan eksplorasi guru meminta 

semua siswa mengamati topeng tokoh yang dikenakan menebak siapa saja topeng 
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tersebut, guru membacakan beberapa dialog dari tokoh proklamasi sedangkan 

siswa menebak peran tokoh tersebut. Guru memberi kesempatan pada siswa yang 

tidak terlalu aktif dalam pertemuan siklus I dan siklus II dengan menunjuk pada 

kegiatan tanya jawab. Beberapa siswa diminta maju kedepan memegang flashcard 

siswa lain membantu menjawab pertanyaan guru sesuai gambar mengenai cara 

menghargai tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa lain aktif menambai jawaban. 

Guru memberikan penguatan pada setiap siswa yang mau maju kedepan dan 

menjawab pertanyaan guru dengan memberi koin bintang biru yang akan ditempel 

siswa pada papan reward. 

Kegiatan tanya jawab dilanjutkan dengan pembentukan kelompok secara 

heterogen dari hasil evaluasi siswa siklus II, ada 6 kelompok terdiri dari 6 siswa 

tiap kelompok. Guru memberikan penjelasan mengenai tugas yang harus 

diselesaikan siswa, diiringi dengan membagikan manila, topi-topian dan amplop 

kelompok yang terdiri atas LKS, lembar penilaian, sekenario, koin bintang, 

gambar, flashcard. Tiap kelompok memiliki tugas yang berbeda tetapi harus 

menghasilkan sebuah produk yaitu peta pikiran dan menamai flashcard, selama 

kegiatan diskusi musik dinyalakan guru. Setelah semua kelompok mendapatkan 

bagiannya, guru berkeliling ke semua kelompok untuk mengecek kinerja individu 

dan kelompok memberi bimbingan pada kelompok yang mengalami kesulitan. 

Guru megingatkan kelompok 1 dan 2 bergabung dalam demonstrasi gambar 

flashcard pertama dinilai kelompok 5 dan 6, kelompok 3 dan 4 bergabung dalam 

demonstrasi gambar flashcard kedua dinilai kelompok 1 dan 2, kelompok 5 dan 6 

bergabung dalam demonstrasi gambar flashcard ketiga dinilai kelompok 3 dan 4.  
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Waktu diskusi berakhir, tiap kelompok diminta maju kedepan untuk 

menjawab tugas pertama yaitu menamai flashcard. Siswa menempelkan potongan 

kartu sesuai gambar pada flashcard diperbesar di papan tulis. Guru mengkoreksi 

bersama siswa, membenarkan kesalahan siswa. Selanjutnya hasil produk tiap 

kelompok diputar ke kelompok lain secara bergantian selama 3 menit hingga 3 

kali putaran, kelompok lain menilai dengan menempelkan bintang sesuai hasil 

kreativitas. Selesai menilai, guru menyuruh siswa melakukan demonstrasi sesuai 

dengan gambar cara menghargai tokoh proklamasi kemerdekaan. Penggunaan topi 

pada setiap siswa yang melakukan demonstrasi memainkan adegan. Kelompok 

yang melakukan demonstrasi dinilai kelompok lain yang mendapatkan tugas 

sebagai penilai kelompok. Demonstrasi berakhir ditutup dengan tepuk tangan, 

guru memberikan koreksi dan membahas kembali bersama siswa hasil presentasi, 

produk, maupun demonstrasi yang telah dilakukan.  

Selanjutnya siswa diminta kembali berkelompok, musik dimainkan agar 

siswa lebih bersemangat untuk bermain kartu. Siswa secara berkelompok diminta 

menyebutkan tokoh dari peran yang dibacakan guru selesai musik berakhir hingga 

semua kelompok menjawab kuis guru, kelompok saling bersaing cepat. 

Selanjutnya, guru memberikan konfirmasi pada siswa melalui kegiatan tanya 

jawab dengan memberi kesempatan pada siswa yang kurang mengerti untuk 

bertanya. Guru memberikan penguatan pada setiap siswa yang mau maju kedepan 

dan menjawab pertanyaan guru dengan memberi koin bintang ungu yang akan 

ditempel siswa pada papan reward.  
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Kegiatan akhir dilakukan selama 20 menit, guru bersama siswa menarik 

kesimpulan materi menghargai tokoh proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya 

lembar evaluasi mandiri dibagikan guru, siswa mengerjakan secara disiplin, soal 

berupa uraian sebanyak 3 butir. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberi 

hadiah secara individu dan kelompok pada siswa teraktif dan kelompok terbaik 

serta memotivasi siswa lain agar lebih aktif dalam pembelajaran. Setelah itu guru 

menyampaikan rencana materi pembelajaran pertemuan berikutnya agar siswa 

mempelajari terlebih dahulu di rumah dan menyiapkan diri untuk ulangan tengah 

semester. 

4.1.3.3. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.3.3.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No. Indikator 
Skor yang 

diperoleh 
Kategori 

1. Mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar.  5 A 

2. Melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran.  

5 A 

3. Menyajikan informasi berupa materi (tulisan, 

gambar, audio, wayang) yang akan diajarkan.  

4 B 

4. Melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 

menggunakan flashcard.  

5 A 

5. Membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen.  

5 A 

6. Memfasilitasi siswa  melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan membuat peta pikiran.  

5 A 

7. Memimpin siswa dalam presentasi kelompok 

dengan demonstrasi. 

5 A 

8. Memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi. 

5 A 

9. Memberikan umpan balikan terhadap siswa.  5 A 

10. Memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran. 4 B 

Jumlah 48 
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Rata-rata 4,8 

Persentase 96% 

Kategori Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.13 Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus III 

Berdasarkan paparan tabel tersebut nampak bahwa keterampilan guru 

dalam implementasi model quantum teaching dengan media flashcard, jumlah 

skor diperoleh 48, rerata 4,8 dan presentase 96% dengan kategori sangat baik. 

Hasil tersebut ditunjukkan pada kegiatan awal guru mampu mengelola ruang, 

waktu, fasilitas belajar dengan cukup baik dan melaksanakan kegiatan awal 

dengan membuka pelajaran dengan sangat baik. Selanjutnya pada kegiatan inti 

guru  menyajikan informasi berupa materi yang akan diajarkan dengan sangat 

baik; melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran menggunakan flashcard dengan baik; membagi siswa dalam 

kelompok secara heterogen dengan sangat baik;  memfasilitasi siswa  melakukan 

diskusi untuk menamai flashcard dan membuat peta pikiran dengan sangat baik; 

memimpin siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok dan demonstrasi 
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dengan sangat baik; memimpin kegiatan bermain flashcard untuk mengulangi 

materi dengan sangat baik; dan memberikan umpan balikan terhadap siswa 

dengan sangat baik. Sedangkan pada kegiatan akhir guru memberi tindak lanjut 

dan menutup pelajaran dengan baik. 

Keterampilan guru dalam mengelola ruang, waktu, fasilitas belajar 

memperoleh skor 5. Guru sudah melakukan deskriptor mengelola ruangan kelas 

dan waktu; menyiapkan media flashcard, didukung dengan alat bantu; 

membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran, dengan lagu 

Campion; dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing bersama dengan siswa. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran memperoleh skor 5. Guru mampu menjalankan deskriptor 

membangkitkan perhatian/minat dengan bernyanyi bersama; menunjukkan kaitan 

antara materi sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari; memberikan 

acuan dengan mengemukakan tujuan pembelajaran; dan menarik perhatian siswa, 

motivasi siswa dengan menimbulkan rasa ingin tahu pada materi dengan media 

flashcard. 

Keterampilan guru dalam menyajikan informasi berupa materi yang akan 

diajarkan mendapatkan skor 4. Guru mampu  menunjukkan deskriptor mengaitkan 

materi dengan pengetahuan awal siswa; menyampaikan materi dengan media  

flashcard, didukung adanya alat bantu; dan memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna pada siswa. Namun guru belum menyampaikan materi dengan bahasa 

sederhana agar mudah dipahami siswa karena guru mengaitkan dialog yang 
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pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, diharapkan siswa mengolah 

ingatannya agar pembelajaran bermakna.  

Keterampilan guru dalam melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran menggunakan flashcard mendapatkan 

skor 5. Deskriptor yang ditunjukkan guru berupa memberikan pertanyaan yang 

jelas dan singkat sesuai dengan materi; menyebarkan pertanyaan ke seluruh kelas, 

ke siswa tertentu dan siswa lain untuk menanggapi pertanyaan; memberikan 

waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan; dan menunjukkan 

respon positif pada jawaban siswa agar terjadi peningkatan interaksi. 

 Keterampilan guru dalam membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen memperoleh skor 5, ditunjukkan guru dengan melaksanakan deskriptor 

memberikan petunjuk yang jelas pada siswa agar tidak mengalami kesulitan; 

mengatur tempat duduk siswa dalam membentuk kelompok; mengatur kelas agar 

tetap kondusif; dan mengatur siswa menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

anggota kelompok 6 siswa. 

 Keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa  melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan membuat peta pikiran memperoleh skor 5, deskriptor 

yang ditunjukkan guru adalah memberikan penugasan pada setiap kelompok; 

berkunjung kesemua kelompok mendekati secara individu; membimbing siswa 

dalam kelompok yang mengalami kesulitan; dan memberi waktu berfikir agar 

siswa siap menyajikan hasil diskusi. 

Keterampilan guru dalam memimpin siswa dalam mempresentasikan 

hasil kerja kelompok dan demonstrasi menperoleh skor 5, diperlihatkan guru 
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melaksanakan deskriptor yaitu memusatkan perhatian siswa pada topik diskusi; 

memperjelas masalah dengan mengajukan pertanyaan keseluruh kelompok; 

memberi kesempatan siswa berpendapat, berpartisipasi dalam kegiatan presentasi; 

dan menilai hasil presentasi yang dilakukan siswa.  

Keterampilan guru dalam memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi menperoleh skor 5, ditunjukkan guru dengan melaksanakan 

deskriptor mengorganisasi siswa kembali ke kelompok masing-masing; 

menyampaikan aturan permainan flashcard; memimpin permaian secara adil 

membuat pemerian meriah, dan mampu membuat siswa berfikir ulang tentang 

materi yang baru dipelajari; menutup permainan sesuai kapasitas waktu.  

 Keterampilan guru dalam memberikan umpan balikan terhadap siswa 

memperoleh skor 5, guru melakukan kegiatan meliputi deskriptor menjelaskan 

kembali secara singkat hasil presentasi kelompok dan demonstrasi; memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti; memberikan 

penguatan verbal; memberikan penguatan nonverbal. 

Keterampilan guru dalam memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran 

memperoleh skor 4, diperlihatkan guru melaksanakan deskriptor menyimpulkan 

inti pelajaran bersama siswa; memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 

dirumuskan; memberi informasi pembelajaran pertemuan berikutnya. Guru belum 

memaksimalkan dalam memotivasi siswa karena pada pertemuan berikutnya 

diadakan ujian tengah semester, dimana motivasi yang dibutuhkan siswa adalah 

mempelajari kembali materi yang telah diajarkan untuk persiapan ujian. 
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4.1.3.3.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari observasi aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan siklus III 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran  
0 0 0 0 36 180 5 A 

2. Memperhatikan penyajian 

informasi berupa materi yang 

akan dipelajari  

0 1 2 29 4 144 4 B 

3. Menanggapi pertanyaan guru 

sesuai dengan materi  
0 0 2 27 7 149 4,14 B 

4. Melakukan diskusi kelompok 

untuk menamai flashcard dan 

membuat peta pikiran.  

0 0 0 2 34 178 4,94 A 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dengan 

melakukan demonstrasi  

0 0 0 20 16 160 4,44 B 

6. Bermain flashcard dalam 

kelompok heterogen  
0 0 0 0 36 180 5 A 

7. mendapatkan umpan balik  0 0 0 6 30 174 4,83 A 

8. mengerjakan evaluasi mandiri  0 0 0 0 36 180 5 A 

Jumlah  1345 37,36 A 
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Diagram 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard diperoleh rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 37,36 masuk kategori sangat baik dengan jumlah skor 

1345. Indikator aktivitas siswa nampak pada kegiatan awal pembelajaran adalah 

mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran masuk kategori sangat baik. 

Selanjutnya pada kegiatan inti tampak indikator aktivitas siswa memperhatikan 

penyajian informasi berupa materi yang akan dipelajari kategori baik; menanggapi 

pertanyaan guru sesuai dengan materi kategori baik; melakukan diskusi kelompok 

untuk menamai flashcard dan membuat peta pikiran kategori sangat baik; 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan demonstrasi 

kategori baik; bermain flashcard dalam kelompok heterogen; mendapatkan umpan 

balik kategori sangat baik. Kemudian pada kegiatan akhir pembelajaran nampak 

indikator mengerjakan evaluasi mandiri kategori sangat baik. 

Perolehan berbeda setiap aspek dari indikator aktivitas siswa dapat 

dirinci sebagai berikut: 
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a. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran, memperoleh skor 180 

dengan rata-rata 5 kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 

36 siswa memperoleh skor 5. Deskriptor yang sering nampak adalah siswa 

duduk di bangku masing-masing dengan tenang; siswa terlihat gembira siap 

menerima pembelajaran; siswa bernyanyi dengan semangat dalam kegiatan 

appersepsi; dan siswa menaruh minat saat guru menjelasan tujuan 

pembelajaran.  

b. Memperhatikan penyajian informasi berupa materi (tulisan, gambar, audio, 

wayang) yang akan dipelajari memperoleh skor 144 dengan rata-rata 4 

kategori baik. Ditnjukkan ada 1 siswa yang mendapatkan 2 skor, 2 siswa 

mendapatkan 3 skor, 29 siswa dengan skor 4, dan 4 siswa memperoleh 5 skor. 

Deskriptor yang sering nampak adalah siswa mengamati guru dalam 

menyajikan informasi; siswa mendengarkan penyajian materi dari guru; dan 

siswa menulis catatan kecil dari penyajian informasi. Tidak semua siswa 

mendapatkan skor 5 disebabkan karena tidak semua siswa bisa memasang 

flashcard sesuai materi yang diberikan, guru hanya menunjuk beberapa anak. 

c. Menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi memperoleh skor 149 

dengan rata-rata 4,14 kategori baik. Nampak ada 2 siswa memperoleh 3 skor, 

27 siswa dengan skor 4, 7 siswa mendapatkan 5 skor. Deskriptor yang sering 

muncul adalah siswa mengemukakan pendapat  menjawab pertanyaan guru; 

siswa mengingat materi yang disajikan guru; dan siswa mendengarkan 

pertanyaan guru dan pendapat siswa lain. Tidak semua siswa berani dan 

bersemangat menjawab karena siswa tidak menemukan jawaban atas 
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pertanyaan guru, ketika guru memberikan pertanyaan yang lebih mudah siswa 

tertentu juga masih ragu atas jawabannya kecuali ia ditunjuk guru. 

d. Melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran memperoleh skor 178 dengan rata-rata  4,94 kategori sangat baik. 

Ditunjukkan 2 siswa mendapatkan 4 skor dan 34 siswa mendapatkan 5 skor. 

Deskriptor yang sering muncul adalah siswa menganalisis permasalahan 

dengan menghubungkan materi yang telah dipelajari; siswa berdiskusi untuk 

memecahkan permasalahan; siswa menamai flashcard; dan siswa membuat 

peta pikiran. Tidak semua siswa ikut berdiskusi, ada 2 siswa yang masih tidak 

mau berkerjasama dengan kelompoknya hanya diam, walaupun guru sudah 

menegur.  

e. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan demonstrasi 

memperoleh skor 160 dengan rata-rata 4,44 kategori baik. Sebanyak 20 siswa  

mendapatkan 4 skor, 16 siswa mendapatkan 5 skor. Deskriptor yang sering 

nampak adalah siswa mengemukakan pendapat sesuai hasil diskusi 

kelompok; siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan kelompok lain; 

siswa memberi tanggapan pada hasil pekerjaan kelompok lain. Tidak semua 

siswa melakukan demonstrasi karena guru hanya memberikan beberapa tokoh 

setiap adegan yang dilakukan, sehingga siswa lain aktif dengan menempel 

flashcard, menjawab pertanyaan, ataupun mempresentasikan jawaban 

kelompok. 

f. Bermain flashcard dalam kelompok heterogen memperoleh skor 180 dengan 

rata-rata 5 kategori sangat baik. Aspek nampak pada 36 siswa mendapatkan 
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skor 5. Deskriptor yang sering muncul  adalah siswa bersemangat mengikuti 

permainan flashcard; siswa melakukan permainan sesuai aturan; siswa 

senang mengikuti permainan flashcard; dan siswa mengingat ulang materi 

yang telah dipelajari.  

g. Mendapatkan umpan balik memperoleh skor 174 dengan rata-rata 4,83 

kategori sangat baik. Nampak sebanyak 6 siswa mendapatkan skor 4 dan 30 

siswa mendapatkan skor  5. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa 

mengajukan pertanyaan tentang hal yang tidak dimengerti; siswa senang 

mendapatkan rewart dari guru; siswa termotivasi untuk lebih giat dan 

bersemangat lagi dalam belajar; dan siswa mengemukakan pendapat saat 

menarik kesimpulan bersama guru. Tidak semua siswa mengajukan 

pertanyaan tentang hal yang tidak dimengerti selama proses pembelajaran, 

ada perwakilan kelompok yang bertanya ataupun siswa malu-malu.  

h. Mengerjakan evaluasi mandiri memperoleh skor 180 dengan rata-rata 5 

kategori sangat baik. Ditunjukkan dengan 36 siswa memperoleh skor 5. 

Deskriptor yang sering nampak adalah siswa mengerjakan soal evaluasi 

mandiri; siswa membaca  petunjuk dan soal; siswa mengingat materi yang 

telah dipelajari; dan siswa tenang dalam mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.3.3.3. Hasil Observasi Hasil Belajar Siswa  

 Data hasil belajar siswa aspek kognitif diperoleh berdasar hasil evaluasi 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

pembelajaran IPS siklus III yang dilaksanakan di akhir kegiatan. Perolehan data 

hasil belajar siswa dapat disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Siklus III  

 

No. Pencapaian Data Siklus II 

1. Nilai terendah 50 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Jumlah siswa tidak tuntas 3 

4. Jumlah siswa tuntas 33 

5. Rata-rata 87,78 

6. Ketuntasan Klasikal 91,67% 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Diagram 4.15 Hasil Belajar Aspek Kognitif Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.16 Ketuntasan Klasikal Siklus III 
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 Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan KKM 65 untuk mata 

pelajaran  IPS sebanyak 8,33% atau 3 siswa dari 36 siswa kelas VA SDN Wates 

01 Semarang mendapat nilai dibawah KKM, dan 91,67% atau 33 siswa dari 36 

siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang telah mendapat nilai diatas KKM. Nilai 

terendah mencapai 50 sedangkan nilai tertinggi mencapai 100, dengan nilai rata-

rata secara klasikal 87,78 dan ketuntasan klasikal sebanyak 91,67%. Nampak 

bahwa ketuntasan klasikal tidak mencapai 100% disebabkan karena tingkat 

kognitif siswa kelas VA beragam dengan pencapaian 91,67% sudah mencapai 

hasil yang maksimal. Tiga siswa yang tidak mencapai nilai KKM adalah siswa 

slow learner, sehingga cukup sulit jika siswa tersebut mencapai nilai seperti anak 

normal. 

 Hasil belajar siswa aspek afektif pada siklus III diperoleh dari data 

pengamatan karekter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS melalui 

implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada siklus III. 

Rincian datanya sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Data Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus III  

 

No. Indikator 
Jumlah siswa yang mendapatkan skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 

1. Bertanggung jawab 0 0 0 2 34 178 

2. Percaya diri 0 0 0 35 1 145 

3. Saling menghargai 0 0 0 0 36 180 

4.  Kompetitif 0 0 0 0 36 180 

Jumlah 683 

Rata-rata 18,97 

Kriteria Sangat baik 

 

 



166 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.17 Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus III 

 Tabel tersebut menunjukkan hasil belajar aspek afektif siswa meliputi 

indikator bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan kompetitif. 

Skor yang diperoleh berjumlah 683 dengan rata-rata 18,97 mendapat kriteria 

sangat baik. Pada indikator bertanggung jawab terdapat 2 siswa mendapatkan skor 

4 dan 34 siswa dengan skor 5. Sedangkan idikator percaya diri ditunjukkan 35 

siswa mendapat skor 4 dan skor 5 didapat 1 siswa. Idikator saling menghargai dan 

kompetitif terdapat 36 siswa mendapatkan skor 5. Indikator percaya diri belum 

tercapai dengan skor 5 setiap anak disebabkan karena ada beberapa anak yang 

masih takut untuk bertanya, berpendapat, malu-malu saat demonstrasi didepan 

kelas, tapi semangat belajar tetap terbukti absensi hadir semua.      

 Selanjutnya  hasil belajar siswa aspek psikomotor pada siklus III 

diperoleh dari data pengamatan produk siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

melalui implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

siklus III. Rincian datanya sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Data Hasil Belajar Aspek Psikomotor Siklus III 

 

No. Indikator 

Jumlah kelompok yang 

mendapatkan skor 

(6siswa/kelompok) 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1. Persiapan 0 0 0 6 144 

2. Langkah kerja 0 0 0 6 144 

3. Hasil produk peta 

pikiran 
0 0 3 3 126 

4.  Kerapian produk peta 

pikiran 
0 0 0 6 144 

Jumlah 558 

Rata-rata 15,5 

Kriteria Sangat baik 

 

  

 

 

 

 

  

 

Diagram 4.18 Hasil Belajar Aspek Psikomotor Siklus III 

 Tabel tersebut menunjukkan hasil belajar aspek afektif siswa meliputi 

indikator persiapan, langkah kerja, hasil produk peta pikiran, dan kerapian produk 

dengan jumlah skor sebanyak 558 dengan rata-rata 15,5 masuk kriteria sangat 

baik. Pada indikator persiapan, langkah kerja, dan kerapian produk peta pikiran 

terdapat 6 kelompok atau 36 siswa memperoleh skor 4, sedangkan indikator hasil 

produk peta pikiran terdapat 3 kelompok atau 18 siswa yang memperoleh skor 3 
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dan 4. Indikator hasil produk peta pikiran siswa ada yang masih belum mencapai 

skor 5 disebabkan karena produk seharusnya menjelaskan mengenai nama dan 

peran tokoh, tetapi diisi biografi tokoh tanpa menuliskan peran dalam proklamasi 

kemerdekaan. 

4.1.3.4. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa, catatan lapangan dan angket siswa dalam implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS peneliti 

bersama kolaborator melakukan refleksi untuk menganalisis ketercapaian pada 

siklus III. Berikut hasil refleksi siklus III.  

4.1.3.4.1. Keterampilan Guru 

Keterampilan guru kelas VA SDN Wates 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPS menerapkan quantum teaching dengan media flashcard dengan 

kriteria minimal baik (30  ≤ skor < 40,5) pada indikator keberhasilan telah 

tercapai karena keterampilan guru dalam siklus III mencapai kategori sangat baik 

akan tetapi masih terdapat kekurangan dikarenakan dalam siklus II terdapat 

perubahan pada alat bantu yang dipakai dalam penyampaian materi. Guru juga 

tidak menyampaikan materi pertemuan berikutnya karena ujian tengah semester, 

seehingga guru hanya menyuruh siswa belajar lebih giat agar mendapatkan nilai 

bagus. 

4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa kelas kelas VA SDN Wates 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPS menerapkan model quantum teaching dengan media flashcard 
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dengan kriteria minimal baik (24  ≤ skor < 32,5) pada indikator keberhasilan 

tercapai karena aktivitas siswa pada siklus III secara keseluruhan masuk kategori 

sangat baik. Namun masih ada kekurangan yaitu ada beberapa siswa yang tidak 

mencatat ketika materi diberikan dan tidak ada siswa yang bertanya dalam 

kegiatan tanya jawab, serta siswa tidak melakukan demonstrasi dengan wayang 

suluh namun menggunakan topi-topian sebagai pengganti wayang suluh, respon 

siswa meningkat kembali.  

4.1.3.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPS menerapkan model quantum teaching dengan media flashcard 

mencapai ketuntasan minimal 75% dan individual sebesar ≥ 65 (KKM) pada 

indikator keberhasilan tercapai karena hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor masuk kategori sangat baik. Akan tetapi kesinambungan 

pembelajaran harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan pada pembelajaran 

berikutnya.  

4.1.3.5. Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus III dapat disimpulkan 

pembelajaran IPS berjalan dengan baik karena keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa mencapai kategori sangat baik yang artinya telah mencapai 

indikator keberhasilan. Namun demi menjaga kualitas pembelajaran IPS revisi 

perlu dilakukan yaitu: 
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4.1.3.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

yaitu keterampilan mengelola kelas saat kegiatan presentasi hasil diskusi 

dilaksanakan serta keterampilan mengadakan variasi agar siswa tidak bosan dalam 

pembelajaran IPS. 

4.1.3.5.2. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

adalah guru harus senantiasa melakukan perbaikan agar siswa mampu terangsang 

untuk lebih aktif dalam kegiatan tanya jawab dan antusias dalam kegiatan diskusi. 

4.1.3.5.3. Hasil Belajar Siswa  

Perbaikan hasil belajar siswa dengan guru menyesuaikan materi yang 

diberikan terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.  

4.1.4. Rekapitulasi Data Hasil Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan pemapaparan data hasil pelaksanaan pembelajara IPS 

melalui implementasi model quantum teaching dengan media flashcard pada 

siswa kelas VA SDN Wates 01 selama tiga kali pertemuan yaitu siklus I, II, dan 

III didapatkan hasil rekapitulasi data sebagai berikut: 

Tabel 4.16  

Rekapitulasi Data Siklus I, II, dan III 

 

No. Aspek yang Diamati 
Pencapaian 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan Guru 38 46 48 

2. Aktivitas Siswa 33,31 34,53 37,36 

3. Hasil Belajar 

Aspek Kognitif 

Aspek Afektif 

Aspek Psikomotor 

66,67% 

74,86 

16,28 

13,67 

77,78% 

79,58 

17,58 

14,83 

91,67% 

87,78 

18,97 

15,5 
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Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap aspek 

ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar berupa aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

4.1.4.1. Keterampilan Guru 

Berikut ini diagram perolehan peningkatan keterampilan guru pada siklus 

I, II, dan III: 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.19 Pencapaian Ketrampilan Guru Siklus I, II, dan III 

 Diperkuat dengan diagram ketercapaian indikator keterampilan guru 

siklus I, II, dan III sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.20 Ketercapaian Indikator Keterampilan Guru 



172 
 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah skor  

keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 38 kategori baik, siklus II  

mendapatkan skor 46 kategori sangat baik dan  siklus III menjadi 48 kategori 

sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada keterampilan 

guru pada tiap siklusnya.  

4.1.4.2. Aktivitas Siswa 

 Data rekapitulasi hasil penelitian aktivitas siswa siklus I, II, dan III 

dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.21 Pencapaian Aktivitas Siswa 

 Diperkuat dengan pencapaian indikator aktivitas siswa selama siklus I, II, 

dan III mengalami peningkatan ditunjukkan dalam implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS sebagai berikut: 
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Diagram 4.22 Ketercapaian Indikator Aktivitas Siswa 

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan jumlah skor aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 33,31 kategori sangat baik, pada siklus II 

34,53 kategori sangat baik dan meningkat pada siklus III menjadi 37,36 kategori 

sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada aktivitas siswa 

pada tiap siklusnya.  

4.1.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Berikut data rekapitulasi penelitian pada siklus I, II, dan III hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.23 Peningkatan Rata-Rata Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor 
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Berdasarkan gambar tersebut pada siklus I ketuntasan klasikal  66,67% 

dengan hasil belajar aspek kognitif mencapai rata-rata 74,86 aspek afektif  rata-

rata 16,28 dan aspek psikomotor rata-rata 13,67. Siklus II ketuntasan klasikal 

77,78% dengan hasil belajar aspek kognitif mencapai nilai rata-rata 79,58 , aspek 

afektif rata-rata 17,58 dan aspek psikomotor rata-rata 14,83. Sedangkan siklus III 

ketuntasan  klasikal mencapai 91,67% dengan hasil belajar aspek kognitif 87,78, 

aspek afektif rata-rata 18,97 dan hasil belajar aspek psikomotor mencapai rata-rata 

15,5.  

Peningkatan hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tiap 

indikator dijabarkan dalam diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.24 Ketercapaian Hasil Belajar Aspek Kognitif  
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Diagram 4.25 Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 

Hasil belajar aspek kognitif pada aspek nilai terendah menunjukkan 

peningkatan yaitu 32,5, 35, 45, dan 50 sedangkan nilai tertingginya 100 tiap 

siklus. Jumlah siswa tuntas mengalami peningkatan dari 11 siswa menjadi 33 

mencapai rata-rata 87,9 sehingga peningkatan presentase kelulusan klasikal dari 

30,56% pra siklus dan memperoleh  91,67% pada siklus III. 

 Hasil belajar aspek afektif pada siklus I, II, dan III pemerolehan tiap 

indikator ditunjukkan pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagram 4.26 Ketercapaian Hasil Belajar Aspek Afektif 
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Pada indikator bertanggung jawab, saling menghargai, dan kompetitif 

siswa mengalami peningkatan, sedangkan indikator percaya diri terjadi 

penurunan.  

Sedangkan  ketercapaian indikator hasil belajar aspek psikomotor  tiap 

siklus sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.27 Peningkatan Hasil Belajar Aspek Psikomotor 

 Siklus I, II, dan III pada indikator persiapan menunjukkan kestabilan, 

sedang indikator langkah kerja mengalami penurunan pada siklus II dan 

meningkat di siklus III. Hasil produk peta pikiran dan kerapian produk mengalami 

peningkatan pada siklus II dan kestabilan pada siklus III. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan PTK implementasi 

model quantum teaching dengan media flashcard pada siswa kelas VA SDN 

Wates 01 telah berhasil, kualitas pembelajaran IPS yang dikaji meliputi tiga aspek 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sehingga penelitian tidak dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada perencanaan, hasil observasi, refleksi, dan 

perbaikan pada tiap siklus melalui implikasi model quantum teaching dengan 

media flashcard pada siswa kelas VA SDN Wates 01 Semarang  pembelajaran 

IPS materi  perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dapat 

disimpulkan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Sesuai pernyataan Dikti (2004:7) indikator 

kualitas pembelajaran dapat dilihat seperti berikut: a. perilaku pembelajaran guru 

dilihat dari kinerjanya; b. perilaku dan dampak belajar siswa dilihat dari 

kompetensi belajarnya; c. iklim pembelajaran; d. materi berkualitas; dan e. sistem. 

Berdasarkan landasan tersebut pembasan mengenai kualitas pembelajaran yaitu 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar, sebagai berikut:   

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru dalam implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard dikatakan baik, jumlah skor diperoleh 38, rerata 

3,8 dan presentase 76% kategori baik. Pada siklus II jumlah skor diperoleh 46, 

rerata 4,6 dan presentase 92% kategori sangat baik. Pada siklus III jumlah skor 

diperoleh 48, rerata 4,8 dan presentase 96% kategori sangat baik.  

 Turney  (1973) (dalam Mulyasa, 2011:69) mengungkapkan delapan 

keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan 

variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan. 
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Hasil observasi keterampilan guru yang terdiri 10 indikator yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

4.2.1.1.1. Mengelola Ruang, Waktu, Fasilitas Belajar 

 Usman (2011:100) menjelaskan komponen keterampilan mengelola kelas 

seperti keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar optimal bersifat prefentif. Keterampilan tersebut dikembangkan 

menjadi deskriptor dalam indikator mengelola ruang, waktu, dan fasilitas belajar. 

Hal ini dilakukan untuk mengelola kelas pada pra pembelajaran kondisi siap 

secara optimal menerima pembelajaran.   

 Indikator mengelola ruang, waktu, dan fasilitas belajar ditunjukkan 

adanya peningkatan dari skor 4 pada siklus I, kemudian memperoleh skor 5 pada 

siklus II dan III. Karena guru telah melakukan semua kegiatan dalam mengelola 

ruang, waktu, dan fasilitas belajar sehingga indikator dapat tercapai dengan 

kategori sangat baik pada pertemuan kedua dan ketiga. Sejalan dengan pendapat 

Djamarah (2011:74) kelas kondusif adalah suasana KBM yang jauh dari hambatan 

baik bersumber dari anak maupun lingkungan.  

4.2.1.1.2. Melaksanakan Kegiatan Awal dengan Membuka Pelajaran. 

 Menurut Marno (2012:83) komponen ketrampilan membuka meliputi 

membangkitkan perhatian/minat siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan 

atau struktur, dan menunjukkan kaitan. Komponen tersebut dikembangkan 

menjadi deskriptor, pada indikator melaksanakan kegiatan awal dengan membuka 

pelajaran dikembangkan dari keterampilan membuka pembelajaran. 
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 Guru dalam melaksanakan kegiatan awal dengan membuka pembelajaran 

yang mendapatkan skor 4 pada siklus I,  skor 5 pada siklus II dan III tercapai 

dengan kategori sangat baik. Adanya peningkatan dikarenakan guru telah 

melaksanakan semua kegiatan. Namun pada pertemuan ketiga guru tidak 

menggunakan media flashcard dalam menarik perhatian siswa tapi menggunakan 

topeng tokoh proklamasi, disini ada variasi media yang digunakan agar siswa 

tetap tertarik dan termotivasi pada pembelajaran. 

4.2.1.1.3. Menyajikan Informasi Berupa Materi yang akan Diajarkan.  

 Ditinjau dari isi yang disampaikan oleh guru kepada siswa, makna 

menjelaskan dapat dibedakan antara lain menyampaikan informasi, menerangkan, 

menjelaskan, memberi motivasi, dan mengajukan pendapat pribadi (Marno, 

2012:100). Penjabaran diskriptor pada indikator menyajiakan informasi berupa 

materi yang akan diajarkan dikembangkan dari keterampilan menjelaskan dimana 

guru dalam pelaksanaannya harus memperhatikan orientasi siswa, bahasa 

sederhana, variasi penjelasan, dan umpan balik. Dalam indikator ini, guru 

menggunakan variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar. Sependapat 

dengan Djamarah (2011:74) Komunikasi antara guru dan siswa terlampaui 

diawali dengan penyampaian informasi.  

 Indikator tersebut memperoleh skor 4 pada siklus I dan III. Peningkatan 

terjadi karena guru telah melakukan semua komponen yang dibutuhkan, dan 

terjadinya penurunan pada pertemuan terakhir disebabkan karena guru belum 

memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Pada siklus III guru membuat 

variasi pengajaran yang berbeda seperti pertemuan sebelumnya yang ditunjukkan 
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dengan meningkatnya keaktivan siswa dalam menjawab pertanyaan guru. 

Penjelasan guru mengenai materi dilakukan guru menggunakan topeng tokoh 

proklamasi dan flashcard diiringi tanya jawab dengan siswa. 

4.2.1.1.4. Melibatkan Siswa Aktif untuk Berpendapat dan Menjawab Pertanyaan 

dalam Pembelajaran Menggunakan Flashcard.  

 Keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan bertanya menjadi 

dasar indikator melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan menjawab 

pertanyaan menggunakan flashcard. Keterampilan bertanya memiliki beberapa 

komponen meliputi kejelasan dan kaitan pertanyaan, kecepatan dan selang waktu, 

arah petunjuk, teknik penguatan, teknik pemusatan, dan pindah gilir (Marno, 

2012:115). Sedangkan variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan 

menjadi empat bagian, yakni variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam 

penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi, dan variasi 

dalam kegiatan (Mulyasa, 2011:78). Dalam indikator ini, guru menggunakan 

variasi dalam gaya dalam kegiatan.  

 Indikator melibatkan siswa aktif untuk berpendapat dan menjawab 

pertanyaan menggunakan flashcard pada siklus I memperoleh skor 3, siklus II dan 

III mendapatkan skor 5. Terjadinya peningkatan pada indikator ini dikarenakan 

guru telah mengaitkan pertanyaan, memberi selang waktu, meyebarkan semua 

pertanyaan, dan guru selalu memberikan penguatan setelah pertanyaan terjawab 

dengan benar pada siswa. Menurut Djamarah (2011:76) indikator adanya 

tanggapan siswa diperoleh dengan menerapkan keterampilan bertanya dasar 

maupun lanjut, metode tanya jawab, dan memakai prinsip mengajar.  
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4.2.1.1.5. Membagi Siswa dalam Kelompok secara Heterogen. 

 Keterampilan mengelola kelas menjadi landasan guru dalam 

menampakkan indikator membagi siswa dalam kelompok secara heterogen. 

Menurut Usman (2011:100) dalam mengelola kelas terdapat keterampilan yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan, serta pengembalian kondisi 

secara optimal dengan cara menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk, menegur, memberi 

penguatan, modifikasi tingkah laku. Menurut Djamarah (2011:77) heterogenitas 

berpangkal dari perbedaan individu siswa untuk kepentingan pembelajaran. 

 Peningkatan skor terdapat pada siklus III yiatu memperoleh 5 skor, 

selama siklus I dan II siswa mendapat 4 skor. Ditunjukkan dengan guru mampu 

membuat kelas tetap kondusif dengan menunjukkan perhatian dan pemberian 

petunjuk dengan mengatur anggota dan tempat duduk per kelompok.  

4.2.1.1.6. Memfasilitasi Siswa  Melakukan Diskusi untuk Menamai Flashcard 

dan Membuat Peta Pikiran.  

 Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap 

siswa yang dilakukan dengan mengembangkan keterampilan dalam 

pengorganisasian memberi motivasi dan variasi penugasan, bimbingan, 

perencanaan penggunaan ruang (Mulyasa, 2011:92). Indikator memfasilitasi siswa 

melakukan diskusi untuk menamai flashcard dan membuat peta pikiran mampu 

memenuhi keterampilan guru dalam pengajaran kelompok kecil dan 

perseorangan. 
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 Mengatur sekelompok siswa berinteraksi dengan memberikan 

penugasan, berkunjuk ke semua kelompok untuk membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dan memberikan waktu yang cukup telah dilakukan guru 

dalam indikator memfasilitasi siswa melakukan diskusi dengan perolehan skor 5 

pada siklus I, II, dan III yang menunjukkan kestabilan. Sependapat dengan 

Djamarah (2011:77) interaksi antara guru dan siswa bervariasi, satu arah (guru-

siswa), dua arah (guru-siswa-guru), dan banyak arah (guru-siswa, siswa-guru, dan 

siswa-siswa). 

4.2.1.1.7. Memimpin Siswa dalam Presentasi Kelompok dan Demonstrasi. 

 Memimpin siswa dalam presentasi kelompok dan demonstrasi didasari 

dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Mulyasa (2011:90) 

menjelaskan komponen dalam membimbing diskusi seperti memusatkan 

perhatian, memperjelas masalah atau urutan pendapat, menguraikan setiap 

gagasan anggota kelompok, meningkatkan aktivitas siwa, menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi, dan menutup kegiatan diskusi dengan merangkum 

hasil atau menilai proses. 

 Indikator memimpin siswa dalam presentasi kelompok dan demonstrasi 

memperoleh skor 3 pada siklus I, skor 4 pada siklus II, dan skor 5 pada siklus III . 

Peningkatan setiap siklus dilakukan guru dengan memusatkan perhatian, 

menjelaskan masalah, memberi kesempatan pada semua siswa, dan menilai hasil 

secara bertahap. 
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4.2.1.1.8. Memimpin Kegiatan Bermain Flashcard untuk Mengulangi Materi. 

 Ketermpilan guru dalam memimpin kegiatan bermain flashcard untuk 

mengulangi materi dikembangkan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan dengan membuat variasi dalam pemberian tugas, memudahkan 

belajar, perencanaan penggunaan ruangan dalam pemberian tugas yang jelas 

(Mulyasa, 2011:92). 

 Guru dalam memimpin kegiatan bermain flashcard untuk mengulangi 

materi memperoleh skor 3 pada siklus I, 4 pada siklus II, dan 5 pada siklus III. 

Peningkatan yang bertahap terjadi karena guru telah mengorganisasi siswa, 

menyampaikan peraturan, membuat siswa berfikir ulang, dan menutup permainan. 

Sejalan hal tersebut, menurut Djamarah (2011:164) mengajar kelompok kecil 

perorangan terjalin hubungan harmonis antara guru dan siswa, guru berperan 

sebagai operator sedangkan siswa sebagai melakukan interaksi edukatif. 

4.2.1.1.9. Memberikan Umpan Balikan terhadap Siswa.  

Menurut Usman (2011:80) penguatan bertujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik sebagai tindak dorongan ataupun koreksi pada siswa. 

Ada beberapa cara penggunaan penguatan yang perlu diperhatikam yakni 

penguatan pada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok, penguatan yang 

tidak penuh, dan variasi penggunaan (Marno, 2012:131). Indikator memberi 

umpan balikan terhadap siswa dikembangkan dari keterampilan memberi 

penguatan dengan memberi penguatan verbal dan nonverbal serta memberi 

kegiatan yang menyenangkan. 
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Indikator tersebut ditunjukkan dengan pemenuhan pada siklus I 

mendapat 4 skor selanjutnya siklus II dan III mencapai 5 skor. Guru telah 

menjelaskan kembali hasil presentasi, memberi penguatan verbal dan nonverbal 

serta memberi kesempatan siswa bertanya tentang kesulitannya.  

4.2.1.1.10. Memberi Tindak Lanjut dan Menutup Pelajaran. 

 Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran (Mulyasa, 2011: 84). Hal 

tersebut dapat diwujutkan dengan adanya permberian tindak lanjut dan menutup 

pelajaran oleh guru dari keterampilan menutup. Komponen yang dikembangkan 

dari indikator sesuai penjelasan Marno (2012:90) yaitu merangkum inti pelajaran, 

mengevaluasi, memberi dorongan psikologi atau sosial. 

 Indikator memberi tindak lanjut dan menutup pelajaran ditunjukkan 

adanya pencapaian pada siklus I, II, dan III mendapatkan skor 4. Disini tidak ada 

penurunan ataupun peningkatan dikarenakan guru belum memberi dorongan 

psikologis atau sosial, tetapi merangkum materi dan mengevalusi telah dilakukan.   

 Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. (Indriana, 2011:14). Media flahcard dalam 

penelitian ini telah membantu guru mengajar, seperti yang ditunjukkan pada 

indikator keterampilan guru selama siklus I, II, dan III. 
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4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Pada siklus I rata-rata aktivitas siswa sebesar 33,31 masuk kategori 

sangat baik dengan jumlah skor 1199. Siklus II diperoleh rata-rata aktivitas siswa 

sebesar 34,53 masuk kategori sangat baik dengan jumlah skor 1243. Pada siklus II 

diperoleh rata-rata aktivitas siswa sebesar 37,36 masuk kategori sangat baik 

dengan jumlah skor 1345.  

 Aktivitas siswa yang dilakukan pada implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard didukung pendapat Hamalik (2012:172) 

menjelaskan aktivitas dalam pembelajaran meliputi visual activities, oral 

activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor 

activities, mental activities, dan emotional activities. Macam-macam aktivitas 

siswa tersebut menjadi dasar pengembangan deskriptor pada indikator yang ada 

pada aktivitas siswa dapat dirinci sebagai berikut: 

4.2.1.2.1. Mempersiapkan Diri untuk Menerima Pembelajaran 

Pada siklus I didapatkan skor 167 rata-rata 4,63 kategori sangat baik, 

siklus II memperoleh skor 167 rata-rata 4,64 kategori sangat baik, dan siklus III 

memperoleh skor 180 rata-rata 5 kategori sangat baik pada indikator aktivitas 

siswa mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Indikator tersebut 

dikembangkan dari emosional activities, sejalan dengan pendapat Hamalik 

(2009:172) kegiatan emosional seperti  minat, membedakan, berani, tenang, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, dan gugup. Indikator tersebut tercapai 

karena siswa menunjukkan ketenangan, bersemangat, menaruh minat, dan 

gembira dalam kegiatan awal pembelajaran. 
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4.2.1.2.2. Memperhatikan Penyajian Informasi berupa Materi yang akan 

Dipelajari 

 Indikator memperhatikan penyajian informasi berupa materi yang akan 

dipelajari didasarkan dari aktivitas siswa yang meliputi visual,listening,motor, 

writing activities. Sejalan pendapat Hamalik (2009:172) kegiatan visual meliputi 

membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bermain; kegiatan mendengar meliputi Mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio; kegiatan metrik meliputi 

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

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun; dan kegiatan menulis 

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

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

 Pencapaian indikator tersebut nampak dari siklus I memperoleh skor 153  

dengan rata-rata 4,25 kategori baik, siklus II memperoleh skor 155dengan rata-

rata 4,31 kategori baik, siklus III memperoleh skor 144 dengan rata-rata 4 kategori 

baik. Kegiatan yang dilakukan siswa berupa mengamati dan mendengarkan 

penyajian materi, memasang flashcard, dan menulis catatan. Sependapat dengan 

Sanjaya (2012:70) yang menyatakan bahwa penyampaian informasi yang hanya 

melalui bahasa verbal selain dapat menimbulkan verbalisme dan kesalahan 

persepsi, juga gairah siswa untuk menangkap pesan akan semakin kurang, karena 

siswa kurang diajak berpikir dan menghayati pesan yang disampaikan.  
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4.2.1.2.3. Menanggapi Pertanyaan Guru sesuai dengan Materi 

 Indikator menanggapi pertanyaan guru sesuai dengan materi memperoleh 

hasil pada siklus I dan II dengan skor 129 skor rata-rata 3,58 kategori baik, 

meningkat pada siklus III dengan skor 149 rata-rata 4,14 kategori baik. Indikator 

tersebut didasarkan pada oral ditunjukkan dengan mengemukakan pendapat, 

metal activities berupa mengingat materi, listening activities berupa 

mendengarkan pertanyaan dan pendapat,  emotional activitie berupa siswa harus 

berani dan bersemangat menjawab pertanyaan 

Didukung dengan pendapat Hamalik (2009:172) kegiatan lisan berupa 

mengemukakan susatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi. Kegiatan metal seperti merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor, melihat hubungan, dan membuat 

keputusan. Kegiatan mendengarkan meliputi mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. Kegiatan emosional seperti minat, membedakan, 

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

Rusman (2013: 82) menyatakan bahwa bertanya memainkan peran 

penting, dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 

aktivitas dan kreativitas siswa. Sehingga semakin banyak siswa merespon 

pertanyaan guru, aktivitas siswa meningkat. 
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4.2.1.2.4. Melakukan Diskusi Kelompok untuk Menamai Flashcard dan 

Membuat Peta Pikiran.  

 Melakukan diskusi kelompok untuk menamai flashcard dan membuat 

peta pikiran terdiri dari metal activities yaitu menganalisis permasalahan ,oral 

activities berupa berdiskusi, writing activities meliputi menamai flashcard dan 

membuat peta pikiran. Pencapaian tersebut pada siklus I berupa skor 166 dengan 

rata-rata 4,61 kategori sangat baik, siklus II memperoleh 167 rata-rata 4,64 

kategori sangat baik, siklus III memperoleh skor 178 rata-rata 4,94 kategori sangat 

baik. Sejalan dengan pendapat Rusman (2013: 89) diskusi kelompok adalah suatu 

proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka 

yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan 

kesimpulan, dan pemecahan masalah. 

Indikator aktivitas siswa tersebut didukung dengan pendapat Hamalik 

(2009:172) kegiatan metal seperti merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor,  melihat hubungan, dan membuat keputusan; 

kegiatan lisan misal mengemukakan susatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; kegiatan menulis meliputi menulis 

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

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 
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4.2.1.2.5. Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok dengan Melakukan 

Demonstrasi  

 Indikator mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan melakukan 

demonstrasi pada siklus I mencapai skor 101 rata-rata 2,81cukup baik, siklus II 

memperoleh skor 142 rata-rata 3,94 dengan kategori baik, siklus III memperoleh 

skor 160 dengan rata-rata 4,44 masuk kategori baik. Aktivitas siswa yang 

mendasari indikator ini terdiri dari oral activities meliputi mengemukakan 

pendapat dan memberi tanggapan; motor activities meliputi melakukan 

demonstrasi; dan visual activities meliputi mengamati demonstrasi. 

 Pengembangan indikator tersebut berdasar pada pendapat Hamalik 

(2009:172) kegiatan lisan misal mengemukakan susatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; kegiatan metrik 

meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun); dan 

kegiatan visual meliputi membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bermain. 

4.2.1.2.6. Bermain Flashcard dalam Kelompok Heterogen  

 Pencapaian indikator bermain flashcard dalam kelompok heterogen 

pada siklus I mendapatkan skor 176 dengan rata-rata 4,89 kategori sangat baik; 

pada siklus II mendapatkan skor 176 dengan rata-rata 4,89 kategori sangat baik 

dan pada siklus III mencapai nilai 180dengan rata-rata 5 kategori sangat baik. 

Indikator tersebut terdiri dari motor activities berupa melakukan permaian, metal 
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activities berupa mengingat materi dan emotional activities berupa bersemangat 

dan senang.  

 Pengembangan deskriptor pada indikator tersebut didukung dengan 

pendapat  Hamalik (2009:172) kegiatan gerak melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari dan berkebun; kegiatan metal seperti merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor,  melihat hubungan, dan membuat 

keputusan; kegiatan emosional seperti  minat, membedakan, berani, tenang, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, dan gugup. 

4.2.1.2.7. Mendapatkan Umpan Balik  

 Indikator mendapatkan umpan balik terdiri dari oral activities berupa 

mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat, serta emotional activities 

berupa senang dan termotivasi. Hal tersebut didukung dengan pendapat Hamalik 

(2009:172) kegiatan lisan misal mengemukakan susatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; dan kegiatan 

emosional seperti  minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, dan gugup. 

 Pencapaian indikator mendapatkan umpan balik tercapai nampak pada 

siklus I mencapai skor 136 rata-rata  3,78 kategori baik, siklus II dengan skor  

137 rata-rata 3,80 kategori baik, dan siklus III dengan skor 174 rata-rata 4,83 

kategori sangat baik. Terjadi peningkatan disetiap siklusnya. 
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4.2.1.2.8. Mengerjakan Evaluasi Mandiri 

 Pencapaian indikator mengerjakan evaluasi mandiri tercapai pada siklus I 

mendapatkan skor 171 rata-rata 4,75 kategori sangat baik, siklus II mencapai skor 

170 rata-rata 4,72 kategori sangat baik, siklus III mencapai skor 180 rata-rata 5 

kategori sangat baik. Indikator tersebut terdiri dari writing activities berupa 

mengerjakan evaluasi; visual activities berupa membaca; mental activities berupa 

mengingat materi; dan emotional activities berupa ketenangan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hamalik (2010:92) yaitu kegiatan akhir pelajaran dimaksud 

untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran.  

 Hal tersebut didukung dengan Hamalik (2009:172) kegiatan menulis 

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

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket; kegiatan visual 

seperti membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain; kegiatan metal seperti 

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor,  melihat 

hubungan, dan membuat keputusan; kegiatan emosional seperti  minat, 

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

 Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik, dan mendororng siswa untuk melakukan prakti-praktik 

yang benar (dalam Anitah, 2009:4). Media flashcard dalam penelitian ini telah 

mampu mengaktifkan siswa. Hasil tersebut diperkuat hasil angket siswa sebagian 
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besar siswa merasa senang dengan cara mengajar guru. Implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard membantu siswa lebih mudah belajar 

dan memahami materi pembelajaran IPS karena variasi model dan media yang 

digunakan. Media flashcard merupakan media yang menarik bagi siswa. Sebagian 

besar siswa ingin kembali belajar seperti pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.2.1.3. Hasil Observasi Hasil Belajar 

 Menurut Gerlach dan Ely (dalam Rifa‟i, 2010:85) hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar. Perubahan tingkah laku yang diharapkan disini  

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sejalan dengan hal 

tersebut pencapaian hasil belajar dalam penelitian ini mencakup aspek kognitif 

data didapatkan dari hasil evaluasi, aspek afektif data didapatkan dari lembar 

penilaian karakter siswa, dan aspek psikomotor data didapatkan dari lembar 

penilaian produk.  

 Domain aspek kognitif terdiri dari dua bagian  pengetahuan dan 

kemampuan dan keterampilan intelektual (Rifa‟i, 2010:86). Sehingga dalam 

pengambilan data guru harus mampu menilai pengetahuan dan keterampilan 

intelektual siswa melalui soal evaluasi mandiri setiap siklus yang akan 

menunjukkan perubahan hasil belajar berupa nilai. Hasil belajar aspek kognitif 

ditunjukkan pada siklus I Pencapaian nilai terendah adalah 3,5 sedangkan nilai 

tertinggi 10,  jumlah siswa tidak tuntas 12 siswa sedangkan siswa tidak tuntas 24 

dengan nilai rata-rata 7,49 dan ketuntasan klasikal mencapai 66,67%. Data hasil 

belajar pada aspek kognitif siklus II menunjukkan pencapaian nilai terendah 
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adalah 4,5 sedangkan nilai tertinggi 10,  jumlah siswa tidak tuntas 8 siswa 

sedangkan siswa tidak tuntas 28 dengan nilai rata-rata 8,01 dan ketuntasan 

klasikal mencapai 77,78%. Sedangkan pada siklus III data hasil belajar pada 

aspek kognitif menunjukkan pencapaian nilai terendah adalah 5 sedangkan nilai 

tertinggi 10,  jumlah siswa tidak tuntas 3 siswa sedangkan siswa tidak tuntas 33 

dengan nilai rata-rata 8,79 dan ketuntasan klasikal mencapai 91,67%.  

 Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai (Rifa‟i, 

2010:88). Perubahan minat dan sikap karakter setiap anak menjadi tujuan 

tercapainya aspek afektif. Pada siklus I aspek afektif ditunjukkan hasil belajar 

mencapai jumlah skor 586 dengan rata-rata 16,28 masuk kriteria baik. Pada siklus 

II ditunjukkan hasil belajar mencapai jumlah skor 633 dengan rata-rata 17,58 

masuk kriteria sangat baik. Pada siklus III ditunjukkan hasil belajar mencapai 

jumlah skor 683 dengan rata-rata 18,97 masuk kriteria sangat baik.  

Sudjana (2011:22) ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Keterampilan tersebut dapat dilihan 

melalui perubahan kemampuan bertindak siswa dalam membuat produk yaitu peta 

pikiran. Pada siklus I hasil belajar aspek psikomotor jumlah skor 492 dengan rata-

rata 13,67 masuk kategori sangat baik.  Siklus II memperoleh jumlah skor 534 

dengan rata-rata 14,83 masuk kategori sangat baik, dan siklus III mencapai jumlah 

skor 558 dengan rata-rata 15,5 masuk kategori sangat baik.  

 Ketuntasan belajar klasikal siswa dapat tercapai minimal 75% (Aqib, 

2011:41). Salah  satu  indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu ketuntasan 

belajar klasikal minimal 75% dengan rata-rata nilai 65  telah tercapai pada siklus 
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II dan III, sehingga pelaksanaan tindakan dihentikan pada siklus III. Namun 

kesinambungan pembelajaran akan tetap diperhatikan dan ditingkatkan pada 

pembelajaran berikutnya. 

4.2.2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa implementasi model quantum teaching dengan media 

flashcard telah terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wates 

01 Semarang, sesuai hipotesis yang sudah diduga pada awal penelitian. Oleh 

karena itu, penelitian ini dapat membuktikan hipotesis penelitian adalah benar, 

sesuai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

4.2.3. Implikasi Hasil Penelitian 

 Implikasi dalam penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

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

belajar pada implementasi model quantum teaching dengan media flashcard. 

Terdapat tiga implikasi dalam penelitian ini yaitu implikasi teoritis, praktis, dan 

paedagogis. 

 Implikasi teoritis dalam penelitian ini adanya temuan-temuan positif ke 

arah kebaikan dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini mampu membuka wawasan 

guru terhadap model quantum teaching dengan media flashcard untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Pembelajaran dengan model quantum 

teaching bersandarkan pada satu  konsep “bawalah dunia siswa ke dunia guru, dan 

antarkan dunia guru ke dunia siswa (DePorter, 2010:122). Disini keterampilan 
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guru dibutuhkan sehingga hasil belajar yang diharapkan juga tercapai. Flashcard  

menjadi petunjuk dan rangsangan siswa untuk memberi respons yang diinginkan. 

Flashcard sebagai media yang membantu guru dalam kesuksesan implementasi 

model quantum teaching untuk meningkatkan aktivitas siswa.  

 Quantum teaching merangkaikan segala yang terbaik menjadi sebuah 

paket multisensori, multi kecerdasan, dan koompatibel dengan otak, yang akan 

meningkatkan kemampuan guru untuk merangsang anak berprestasi (A‟la, 

2012:18). Prestasi belajar yang dimaksut adalah meningkatnya hasil belajar dan 

aktivitas siswa secara bertahap setiap siklus dari kemampuan guru yaitu 

keterampilan guru. Pelaksanaan komponen rancangan model quantum teaching 

terdiri dari: tumbuhkan, alami, namai, demontrasikan, ulangi, dan rayakan 

(DePorter, 2010:39) digunakan sebagai acuhan dalam menyelesaikan permasalah 

pembelajaran IPS yang diaplikasikan dengan langkah media flashcard. 

 Implikasi praktis dari penelitian ini adalah menambah ilmu 

pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas sehingga dapat memacu guru dan 

peneliti lain mengembangkan profesionalitas dengan melakukan penelitian sejenis 

sehingga tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Guru kreatif, 

profesional, dan menyenangkan harus memiliki berbagi konsep dan cara untuk 

mendongkrak kualitas pembelajaran. Beberapa jurus jitu untuk mendongkrak 

kualitas pembelajaran, antara lain dengan mengembangkan kecerdasan emosi 

(emotional quotient), mengembangkan kreativitas (creativity quotient) dalam 

pembelajaran, mendisiplinkan siswa dengan kasih sayang, membangkitkan nafsu 

belajar, memecahkan masalah, mendayagunakan sumber belajar, dan melibatkan 
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masyarakat dalam pembelajaran (Mulyasa, 2011:161). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pentingnya guru mengembangkan profesionalitas dengan melakukan 

penelitian.  

Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang 

jelas tentang keberhasilan implementasi model quantum teaching dengan media 

flashcard dalam pembelajaran IPS di kelas VA SDN Wates 01 Semarang. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yaitu keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Sependapat dengan Marno (2012:57) guru harus memiliki 

kemampuan dan keterampilan mengajar secara teori maupun praktik dipadukan 

antara kemampuan intelektual, ketrampilan mengajar, bakat, dan seni. Sebelum 

penelitian guru dalam proses pembelajaran belum menggunakan variasi, kesulitan 

mengelola kelas, belum inovatif penggunaan media, tidak efektif dalam 

pencapaian materi. Namun setelah penelitian guru menggunakan berbagai jenis 

variasi pengajaran dan media, lebih mudah mengelola kelas, lebih inovatif 

menggunakan model, multisumber belajar, dan keadaan lebih kondusif. 

Faktor siswa didukung pula dengan pendapat Djamarah (2010:349) 

pembelajaran berbasis aktivitas siswa bertujuan agar siswa bisa belajar mandiri 

dan kreatif sehingga ia dapat  memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. 

Quantum teaching membuat belajar menjadi bermakna (meaningful) jika 

informasi yang hendak dipelajari disusun sesuai kemampuan kognitif yang telah 

dimiliki siswa (A‟la, 2012:18). Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan 

praktis sehari-hari di masyarakat (Hidayati, 2008:1.26). Siswa akan memahami 
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materi pelajaran melalui pengalaman bermakna (meaningful learning) dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai ketika kaitan terbentuk.  

Tujuan yang diharapkan tercapai dengan perubahan dalam pembelajaran, 

sebelumnya siswa telihat pasif, tidak termotivasi belajar, sulit berkonsentrasi, 

tidak merespon pertanyaan guru, dan malas mengulang materi. Setelah penelitian 

siswa menjadi lebih aktif, lebih mudah memahami materi, termotivasi untuk terus 

belajar, dan menjawab pertanyaan dari guru. Luaran yang dihasilkan berupa hasil 

belajar aspek kognitif, sebelum ada tindakan sebanyak 69,44% atau 25 siswa tidak 

mencapai KKM, sedangkan setelah menggunakan model quantum teaching 

dengan media flashcard mendapatkan 91,67% atau 3 siswa nilai dibawah 65. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  SIMPULAN 

 Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran 

IPS implementasi model quantum teaching dengan media flashcard yang 

dilaksanakan di kelas VA SDN Wates 01, secara umum peningkatan kualitas 

pembelajaran dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dapat ditingkatkan melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard, ditunjukkan hasil observasi keterampilan 

guru pada siklus I jumlah skor diperoleh 38 dengan  kategori baik; siklus II 

jumlah skor diperoleh 46 dengan kategori sangat baik; siklus III jumlah skor 

diperoleh 48 dengan kategori sangat baik. Keterampilan guru telah mencapai 

indikator keberhasilan dengan kriteria minimal baik (30  ≤ skor < 40,5). 

b. Aktivitas siswa dapat ditingkatkan melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard, ditunjukkan hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus I rata-rata skor diperoleh 33,31 dengan  kategori sangat baik; 

siklus II rata-rata jumlah skor diperoleh 34,53 dengan kategori sangat baik; 

siklus III rata-rata jumlah skor diperoleh 37,36 dengan kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan dengan kriteria 

minimal baik (24  ≤ skor < 32,5). 

d. Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui implementasi model quantum 

teaching dengan media flashcard, ditunjukkan hasil observasi hasil belajar  

memperoleh ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 66,67 % 
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e. dengan rata-rata 74,9; siklus II sebesar 77,78% mendapatkan rata-rata 80,1; 

siklus III mendapatkan 91,67% memperoleh rata-rata 87,9. Hasil belajar 

siswa telah mencapai indikator keberhasilan dengan kriteria ketuntasan 

minimal 75% dan individual sebesar ≥ 65 (KKM).  

  Hipotesis tindakan telah terbukti kebenarannya yaitu implementasi model 

quantum teaching dengan media flashcard dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas VA 

SDN Wates 01. 

5.2.  SARAN 

 Bedasarkan hasil penelitian implementas model quantum teaching 

dengan media flashcard pada pembelajaran IPS memberi saran sebagai berikut: 

5.2.1.  Bagi Guru 

a. Ketrampilan guru sebaiknya terus ditingkatkan dengan menggunakan variasi 

model pembelajaran dan media yang mendukung pencapaian pembelajaran. 

b. Guru hendaknya meningkatkan motivasi untuk melakukan PTK agar terjadi 

perbaikan proses pendidikan. 

c. Refleksi dilakukan guru setelah pembelajaran berakhir dengan memberikan 

kesadaran memperbaiki pembelajaran. 

5.2.2. Bagi Siswa 

a.  Meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS.  

b. Senantiasa meningkatkan motivasi dan minat siswa pada proses belajar 

mengajar. 
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 c. Berani bertanya pada guru jika mengalami kesulitan dalam memahami 

materi. 

5.2.3.  Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan. 

b.  Inovatif dalam segala bidang akademik dan non akademik. 

c.  Memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan dengan saling bekerjasama 

antar guru. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

Tabel 6.1 Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru 

 

Keterampilan Guru 

Langkah Model 

Quantum Teaching 

dengan Media 

Flashcard   

Indikator keterampilan 

guru dalam Model 

Quantum Teaching 

dengan Media Flashcard   

1. keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran;  

2. keterampilan 

mengadakan 

variasi;  

3. keterampilan 

menjelaskan;  

4. keterampilan 

bertanya;  

5. keterampilan 

memberi bimbingan 

diskusi kelompok 

kecil;  

6. keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan;  

7. keterampilan 

memberi penguatan; 

dan  

8. keterampilan 

mengengola kelas. 

 

1. Siswa diajak guru 

untuk bergembira, 

mengamati flashcard di 

awal pelajaran agar 

berminat mengikuti 

pembelajaran. 

(Mengamati) 

(Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya 

jawab setelah 

menyimak penjelasan 

materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

dari guru dengan media 

flashcard. (Mengamati, 

menanya dan 

mengumpulkan 

informasi) (Alami) 

3. Siswa menyimpulkan 

materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

melalui pemberian 

identitas dan membuat 

peta pikiran dengan 

bantuan media 

flashcard dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

(Mengumpulkan 

informasi dan 

mengasosiasi) (Namai)  

4. Siswa mempresentasi 
hasil kerja kelompok, 

siswa  

mendemonstrasikan 

1. Mengelola ruang, 

waktu, fasilitas 

belajar. (keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Melaksanakan 

kegiatan awal dengan 

membuka pelajaran. 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran) 

(Tumbuhkan) 

3. Menyajikan informasi 

berupa materi yang 

akan diajarkan 

(keterampilan 

menjelaskan) 

4. Melibatkan siswa 

aktif untuk 

berpendapat dan 

menjawab pertanyaan 

dalam pembelajaran 

menggunakan 

flashcard. 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan 

bertanya) (Alami) 

5. Membagi siswa 

dalam kelompok 

secara heterogen. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Memfasilitasi siswa  

melakukan diskusi 
untuk menamai 

flashcard dan 

membuat peta pikiran. 

LAMPIRAN 1 
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materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

(Mengsosiasi dan 

mengkomunikasikan) 

(Demonstrasikan) 

5. Siswa berkelompok 

untuk bermain 

flashcard dipandu oleh 

guru. 

(Mengkomunikasikan 

dan mengamati) 

(Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan 

balik berupa motivasi 

ataupun penghargaan 

dari hasil pembelajaran 

baik kelompok ataupun 

individu. (Rayakan) 

 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

perorangan) (Namai) 

7. Memimpin siswa 

dalam mempresentasi 

hasil kerja kelompok 

dan demonstrasi  

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

(Demonstrasi) 

8. Memimpin kegiatan 

bermain flashcard 

untuk mengulangi 

materi (keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

(Ulangi) 

9. Memberikan umpan 

balikan terhadap 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

(Reward) 

10. Memberi tindak lanjut 

dan menutup 

pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran). 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Tabel 6.2 Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

 

Aktivitas Siswa 

Langkah Model 

Quantum Teaching 

dengan Media 

Flashcard   

Indikator Aktivitas 

siswa dalam Model 

Quantum Teaching 

dengan Media 

Flashcard 

1. Visual activities, 

yang termasuk 

didalamnya 

misalnya, 

membaca, 

memerhatikan 

gambar 

demonstrasi, 

percobaan, 

pekerjaan orang 

lain. 

2. Oral activities, 

seperti: 

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3. Listening 

activities, sebagai 

contoh 

mendengarkan: 

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4. Writing activities, 

seperti misalnya 

menulis cerita, 

karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, 

misalnya: 

menggambar, 

membuat grafik, 

1. Siswa diajak guru 

untuk bergembira, 

mengamati flashcard di 

awal pelajaran agar 

berminat mengikuti 

pembelajaran. 

(Mengamati) 

(Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya 

jawab setelah 

menyimak penjelasan 

materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

dari guru dengan media 

flashcard. (Mengamati, 

menanya dan 

mengumpulkan 

informasi) (Alami) 

3. Siswa menyimpulkan 

materi perjuangan 

memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

melalui pemberian 

identitas dan membuat 

peta pikiran dengan 

bantuan media 

flashcard dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

(Mengumpulkan 

informasi dan 

mengasosiasi) (Namai)  

4. Siswa mempresentasi 

hasil kerja kelompok, 

siswa 

mendemonstrasikan  

materi perjuangan 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(emosional 

activities)(Tumbuhka

n) 

2. Memperhatikan 

penyajian informasi 

materi yang akan 

dipelajari 

(visual,listening,motor

, writing activities ) 

3. Menanggapi 

pertanyaan guru 

sesuai dengan materi 

(oral,metal, listening, 

emotional activities) 

(Alami) 

4. Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menamai flashcard 

dan membuat peta 

pikiran.(metal,oral 

writing activities) 

(Namai); 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok dan 

melakukan 

demonstrasi (visual, 

oral, dan motor 

activities) 

(Demonstrasi); 

6. Bermain flashcard 

dalam kelompok 

heterogen (motor, 

metal dan emotional 

activities) (Ulangi); 
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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 

misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

8. Emosional 

activites, seperti 

misalnya: menaruh 

minat, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

(Mengsosiasi dan 

mengkomunikasikan) 

(Demonstrasikan) 

5. Siswa berkelompok 

untuk bermain 

flashcard dipandu oleh 

guru. 

(Mengkomunikasikan 

dan mengamati) 

(Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan 

balik berupa motivasi 

ataupun penghargaan 

dari hasil pembelajaran 

baik kelompok ataupun 

individu. (Rayakan) 

 

7. Mendapatkan umpan 

balik (oral dan 

emotional 

activities)(Reward) 

8. Mengerjakan soal 

evaluasi (writing, 

visual, mental, 

emotional activities); 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: Implementasi Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard untuk 

Meningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Kelas VA SDN Wates 01  Semarang. 

 

Tabel 6.3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

No. Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan 

mengajar guru 

kelas VA SDN 

Wates 01 

Semarang pada 

pembelajaran 

IPS melalui 

model 

pembelajaran 

kuantum 

(quantum 

teaching) dengan 

media flashcard. 

1. Mengelola ruang, 

waktu, fasilitas belajar. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Melaksanakan kegiatan 

awal dengan membuka 

pelajaran. 

(keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran) 

(Tumbuhkan) 

3. Menyajikan informasi 

berupa materi (tulisan, 

gambar, audio, 

wayang) yang akan 

diajarkan (keterampilan 

menjelaskan) 

4. Melibatkan siswa aktif 

untuk berpendapat dan 

menjawab pertanyaan 

dalam pembelajaran 

menggunakan 

flashcard. 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

dan keterampilan 

bertanya) (Alami) 

5. Membagi siswa dalam 

kelompok secara 

heterogen. 

(keterampilan 

mengelola kelas) 
6. Memfasilitasi siswa  

melakukan diskusi 

untuk menamai 

a. Guru 

b. Foto 

c. Catatan 

lapangan 

a. Foto  

b.Lembar 

observasi 

c. Catatan 

lapangan 
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flashcard dan membuat 

peta pikiran. 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

perorangan) (Namai) 

7. Memimpin siswa 

dalam mempresentasi 

hasil kerja kelompok 

dan demonstrasi  

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

(Demonstrasi) 

8. Memimpin kegiatan 

bermain flashcard 

untuk mengulangi 

materi (keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

(Ulangi) 

9. Memberikan umpan 

balikan terhadap siswa 

(keterampilan memberi 

penguatan) (Reward) 

10. Memberi tindak lanjut 

dan menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran). 

2. Aktifitas belajar 

siswa kelas VA 

SDN Wates 01 

Semarang pada 

pembelajaran 

IPS melalui 

model 

pembelajaran 

kuantum 

(quantum 

teaching) dengan 

media flashcard.  

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(emosional 

activities)(Tumbuhka

n) 

2. Memperhatikan 

penyajian informasi 

materi yang akan 

dipelajari 

(visual,listening,motor, 

writing activities ) 

3. Menanggapi 

pertanyaan guru sesuai 
dengan materi 

(oral,metal, listening, 

emotional activities) 

a. Siswa 

b. Foto 

c. Catatan 

lapangan 

d. Angket 

siswa 

a. Foto 

b. Lembar 

Observas

i 

c. Catatan 

Lapanga

n 

d. Lembar 

angket 

siswa 
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(Alami) 

4. Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menamai flashcard dan 

membuat peta 

pikiran.(metal,oral 

writing activities) 

(Namai); 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

dan melakukan 

demonstrasi (visual, 

oral, dan motor 

activities) 

(Demonstrasi); 

6. Bermain flashcard 

dalam kelompok 

heterogen (motor, 

metal dan emotional 

activities) (Ulangi); 

7. Mendapatkan umpan 

balik (oral dan 

emotional 

activities)(Reward) 

8. Mengerjakan soal 

evaluasi (writing, 

visual, mental, 

emotional activities); 

3. Hasil belajar 

siswa kelas VA 

SDN Wates 01 

Semarang pada 

pembelajaran 

IPS melalui 

model 

pembelajaran 

kuantum 

(quantum 

teaching) 

dengan media 

flashcard. 

1. Menyebutkan penyebab 

peristiwa 

Rengasdengklok (C1) 

2. Menjelaskan kronologi 

peristiwa 

Rengasdengklok (C2) 

3. Membenarkan hasil 

keputusan dari 

peristiwa 

Rengasdengklok (C5) 

4. Mengurutkan kejadian 

pada saat perumusan 

teks pancasila hingga 

proklamasi 

kemerdekaan (C3) 
5. Menguraikan peristiwa 

perumusan teks hingga 

proklamasi 

a. Siswa a. Tes 

tertulis 

b. Lembar 

penilaian 

karekter 

c. Lembar 

penilaian 

produk 
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kemerdekaan (C4) 

6. Menemukan perbedaan 

pada teks proklamasi 

asli dan ketikan (C6) 

7. Menyebutkan tokoh-

tokoh kemerdekaan 

Indonesia (C1) 

8. Menjelaskan peran 

tokoh dalam 

memperjuangkan 

kemerdekaan (C2) 

9. Menentukan sikap 

untuk menghargai para 

pejuang kemerdekaan 

(C3) 

10. Membiasakan diri 

untuk bersikap 

bertanggung jawab, 

percaya diri, saling 

menghargai, dan 

kompetitif (A5) 

11. Menciptakan produk 

dalam diskusi 

kelompok (P5) 
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

Judul: “Implementasi Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard untuk 

Meningkatan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 

Semarang” 

 

Siklus … 

 

Nama Guru  : 

Nama SD  : SDN Wates 01 Semarang 

Kelas   : VA 

Hari / Tanggal  :  

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat 10 indikator keterampilan guru. 

b. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian jika deskriptor yang tertulis 

tampak. 

d. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada 1 deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada 2 deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada 3 deskriptor yang tampak 

Skor 5, jika ada 4 deskriptor yang tampak 

(Usman, 2011:129) 
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No Indikator Deskriptor 
Skala 

Ket 
1 2 3 4 5 

a. Kegiatan Awal 

1 Mengelola 

ruang, waktu, 

fasilitas belajar. 

(keterampilan 

mengelola 

kelas. 

 

a. Mengelola ruangan kelas dan 

waktu 

b. Menyiapkan media flashcard, 

didukung dengan alat bantu. 

c. Membangkitkan semangat siswa 

untuk mengikuti pembelajaran, 

dengan lagu Campion 

d. Berdoa sesuai kepercayaan 

masing-masing bersama dengan 

siswa. 

      

2. Melaksanakan 

kegiatan awal 

dengan 

membuka 

pelajaran. 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran) 

(Tumbuhkan) 

a. Membangkitkan perhatian/minat 

dengan bernyanyi bersama 

b. Menunjukkan kaitan antara 

materi sudah dipelajari dengan 

materi yang akan dipelajari  

c. Memberikan acuan dengan 

mengemukakan tujuan 

pembelajaran.  

d. Menarik perhatian siswa, 

motivasi siswa dengan 

menimbulkan rasa ingin tahu 

pada materi dengan media 

flashcard. 

      

b. Kegiatan Inti 

3. Menyajikan 

informasi 

berupa materi 

yang akan 

diajarkan 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan awal siswa. 

b. Menyampaikan materi dengan 

media  flashcard, didukung 

adanya alat bantu.   

c. Menyampaikan materi dengan 

bahasa sederhana agar mudah 

dipahami siswa. 

d. Memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna pada siswa. 

      

4. Melibatkan 

siswa aktif 

untuk 

berpendapat 

dan menjawab 

pertanyaan 

dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

a. Memberikan pertanyaan yang 

jelas dan singkat sesuai dengan 

materi  

b. Menyebarkan pertanyaan ke 

seluruh kelas, ke siswa tertentu 

dan siswa lain untuk menanggapi 

pertanyaan. 

c. Memberikan waktu berpikir pada 

siswa sebelum menjawab 
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flashcard. 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi dan 

keterampilan 

bertanya) 

(Alami) 

pertanyaan.  

d. Menunjukkan respon positif pada 

jawaban siswa agar terjadi 

peningkatan interaksi. 

5. Membagi siswa 

dalam 

kelompok 

secara 

heterogen. 

(Keterampilan 

mengelola 

kelas) 

a. Memberikan petunjuk yang jelas 

pada siswa agar tidak mengalami 

kesulitan 

b. Mengatur tempat duduk siswa 

dalam membentuk kelompok 

c. Mengatur kelas agar tetap 

kondusif 

d. Mengatur siswa menjadi beberapa 

kelompok dengan setiap anggota 

kelompok 6 siswa. 

      

6. Memfasilitasi 

siswa  

melakukan 

diskusi untuk 

menamai 

flashcard dan 

membuat peta 

pikiran. 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

(Namai); 

a. Memberikan penugasan pada 

setiap kelompok.  

b. Berkunjung kesemua kelompok 

mendekati secara individu 

c. Membimbing siswa dalam 

kelompok yang mengalami 

kesulitan 

d. Memberi waktu berfikir agar 

siswa siap menyajikan hasil 

diskusi 

      

7. Memimpin 

siswa dalam 

mempresentasik

an hasil kerja 

kelompok dan 

demonstrasi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

(Demonstrasi); 

a. Memusatkan perhatian siswa 

pada topik diskusi. 

b. Memperjelas masalah dengan 

mengajukan pertanyaan keseluruh 

kelompok 

c. Memberi kesempatan siswa 

berpendapat, berpartisipasi dalam 

kegiatan presentasi. 

d. Menilai hasil presentasi yang 

dilakukan siswa. 

      

8. Memimpin 

kegiatan 

bermain 

flashcard untuk 

a. Mengorganisasi siswa kembali ke 

kelompok masing-masing 

b. Menyampaikan aturan permainan 

flashcard 
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Kriteria penilaian:   

Skor maksimal (T) =  50     

Skor minimal (R) =  10 

Banyaknya skor (n) : ? 

n = (T - R) + 1 = (50 - 10) + 1 = 41 

Letak Q1 =  (n+ 2)  =  (41 + 2)   = 10,75 

Nilai Q1  = letak Q1 + (R-1)  

= 10,75 + (10-1) = 19, 75 

Jadi nilai Q1 adalah 19, 75 

Letak Q2 =  ( n + 1 )  =  (41 + 1) = 21 

Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 21 + (10-1) = 30 

mengulangi 

materi 

(keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

(Ulangi); 

c. Memimpin permaian secara adil 

membuat pemerian meriah, dan 

mampu membuat siswa berfikir 

ulang tentang materi yang baru 

dipelajari 

d. Menutup permainan sesuai 

kapasitas waktu 

9. Memberikan 

umpan balikan 

terhadap siswa 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

(Reward) 

a. Menjelaskan kembali secara 

singkat hasil presentasi kelompok 

dan demonstrasi. 

b. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti 

c. Memberikan penguatan verbal  

d. Memberikan penguatan nonverbal 

      

c. Kegiatan Akhir 

10. Memberi tindak 

lanjut dan 

menutup 

Pelajaran. 

(Keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

a. Menyimpulkan inti pelajaran 

bersama siswa.  

b. Memberikan evaluasi sesuai 

dengan indikator yang 

dirumuskan.  

c. Memberi informasi pembelajaran 

pertemuan berikutnya. 

d. Memotivasi siswa agar lebih 

bersemangat 

      

JUMLAH SKOR AKTIVITAS SISWA       
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Jadi nilai Q2 adalah 30 

Letak Q3=  ( n +1 )  = (41 + 1) = 31,5 

Nilai Q3  = letak Q3 + (R-1)  = 31,5 + (10-1) = 40,5 

Jadi nilai Q3 adalah 40, 5  

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T), Jadi Q4  = 50 

 

Tabel 6.4 Kriteria Tiap Indikator dalam Keterampilan Guru 

Skala Kriteria 

4,5 ≤ skor ≤ 5 Sangat baik 

3 ≤ skor < 4,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 3 Cukup 

1 < skor < 1,5 Kurang 

          

Tabel 6.5 Kriteria Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ………………… 

      Pengamat 

 

 

      ______________________ 

 

 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

40,5 ≤ skor ≤ 50 Sangat Baik A 

30  ≤ skor < 40,5 Baik B 

19,75 ≤ skor < 30 Cukup C 

10  ≤ skor < 19,75 Kurang D 
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Judul: “Implementasi Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard untuk 

Meningkatan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 

Semarang” 

Siklus … 

 

Nama Guru  :  

Nama SD  : SDN Wates 01 Semarang 

Kelas   : VA 

Hari / Tanggal  :  

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator aktivitas siswa. 

b. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian jika deskriptor yang 

tertulis tampak. 

d. Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada 1 deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada 2 deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada 3 deskriptor yang tampak 

Skor 5, jika ada 4 deskriptor yang tampak 

(Usman, 2011:129) 
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No Indikator Deskriptor 
Skala 

Ket 
1 2 3 4 5 

d. Kegiatan Awal 

1 Mempersiapkan 

diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

(emosional 

activities) 

(Tumbuhkan) 

a. Siswa duduk di bangku masing-

masing dengan tenang. 

b. Siswa terlihat gembira siap 

menerima pembelajaran. 

c. Siswa bernyanyi dengan 

semangat dalam kegiatan 

appersepsi. 

d. Siswa menaruh minat saat guru 

menjelasan tujuan pembelajaran. 

      

e. Kegiatan Inti 

2. Memperhatikan 

penyajian 

informasi 

materi yang 

akan dipelajari 

(visual,listening

,motor, writing 

activities ) 

a. Siswa mengamati guru dalam 

menyajikan informasi.  

b. Siswa mendengarkan penyajian 

materi dari guru. 

c. Siswa memasang flashcard 

sesuai materi. 

d. Siswa menulis catatan kecil dari 

penyajian informasi. 

      

3. Menanggapi 

pertanyaan guru 

sesuai dengan 

materi 

(oral,metal, 

listening, 

emotional 

activities)  

(Alami) 

a. Siswa mengemukakan pendapat  

menjawab pertanyaan guru. 

b. Siswa mengingat materi yang 

disajikan guru. 

c. Siswa mendengarkan pertanyaan 

guru dan pendapat siswa lain. 

d. Siswa terlihat berani dan 

bersemangat menjawab 

pertanyaan guru. 

      

4. Melakukan 

diskusi 

kelompok untuk 

menamai 

flashcard dan 

membuat peta 

pikiran.(metal,o

ral writing 

activities) 

(Namai); 

a. Siswa menganalisis 

permasalahan dengan 

menghubungkan materi yang 

telah dipelajari  

b. Siswa berdiskusi untuk 

memecahkan permasalahan. 

c. Siswa menamai flashcard  

d. Siswa membuat peta pikiran. 

 

 

      

5. Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

kelompok dan 

a. Siswa mengemukakan pendapat 

sesuai hasil diskusi kelompok. 

b. Siswa melakukan demonstrasi 

sesuai flashcard yang diterima. 
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Skor maksimal (T) =  40 

Skor minimal (R) =  8 

Banyaknya skor (n) : ? 

n = (T - R) + 1 = (40 - 8) + 1 = 33 

 

 

melakukan 

demonstrasi 

(oral, motor  

visual 

activities) 

(Demonstrasi); 

c. Siswa mengamati demonstrasi 

yang dilakukan kelompok lain. 

d. Siswa memberi tanggapan pada 

hasil pekerjaan kelompok lain.  

 

6. Bermain 

flashcard dalam 

kelompok 

heterogen 

(motor, metal 

dan emotional 

activities) 

(Ulangi); 

a. Siswa bersemangat mengikuti 

permainan flashcard. 

b. Siswa melakukan permainan 

sesuai aturan 

c. Siswa senang mengikuti 

permainan flashcard. 

d. Siswa mengingat ulang materi 

yang telah dipelajari. 

 

      

7. Mendapatkan 

umpan balik 

(oral dan 

emotional 

activities) 

(Reward) 

 

a. Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang hal yang tidak dimengerti 

b. Siswa senang mendapatkan 

rewart dari guru 

c. Siswa termotivasi untuk lebih giat 

dan bersemangat lagi dalam 

belajar 

d. Siswa mengemukakan pendapat 

saat menarik kesimpulan bersama 

guru 

      

f. Kegiatan Akhir 

8. Mengerjakan 

soal evaluasi ( 

writing, visual, 

mental, 

emotional 

activities ); 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

mandiri. 

b. Siswa membaca  petunjuk dan 

soal.  

c. Siswa mengingat materi yang 

telah dipelajari. 

d. Siswa tenang dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

      

JUMLAH SKOR AKTIVITAS SISWA       
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Letak Q1 =  ( n +1 )   

=  (33 + 1)   = 8,5 

Nilai Q1  = letak Q1 + (R-1)  

= 8,5 + (8-1) = 15,5 

Jadi nilai Q1 adalah 15,5 

Letak Q2 =  ( n + 1 )   

=  (33 + 1) = 17 

Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 17 + (8-1) = 24  

Jadi nilai Q2 adalah 24 

Letak Q3=  ( n +1 )  = (33 + 1)  = 25,5 

Nilai Q3  = letak Q3 + (R-1)  = 25,5 + (8-1) = 32,5 

Jadi nilai Q3 adalah 32,5 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T), Jadi Q4  = 40 

Tabel 6.6 Kriteria Tiap Indikator dalam aktivitas siswa 

Skala Kriteria 

4,5 ≤ skor ≤ 5 Sangat baik 

3 ≤ skor < 4,5 Baik 

1,5 ≤ skor < 3 Cukup 

1 < skor < 1,5 Kurang 

          

Tabel 6.7 Kriteria Aktivitas Siswa 

 

Semarang, ………………… 

      Pengamat 

 

 

      ______________________ 

Kriteria Aktivitas Siwa Kategori Nilai 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

24  ≤ skor < 32,5 Baik B 

15,5 ≤ skor < 24 Cukup C 

8  ≤ skor < 15,5 Kurang D 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPS menggunakan Model Quantum Teaching dengan 

media Flashcard pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 

 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan pada siswa kelas VA 

SDN Wates 01 pada:  

Hari/tanggal :  

Pukul :  

Tempat :  

Jumlah siswa :  

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan penelitian yang tidak terdapat 

didalam instrumen pengamatan, sesuai dengan kenyataan! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Semarang, ………………… 

      Pengamat 

 

 

      ______________________ 
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ANGKET TANGGAPAN SISWA 

SELAMA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL QUANTUM 

TEACHING DENGAN MEDIA FLASHCARD PADA SISWA 

KELAS VA SDN WATES 01 SEMARANG 

 

Siklus ... 

 

Nama Siswa  : .................................................. 

No Absen   : .................................................. 

Petunjuk Kerja  : 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai 

1. Apakah kamu senang mengikuti kegiatan belajar dan mengajar bersama ibu guru 

tadi? 

a. Ya    b. Tidak  

2. Apakah kamu memahami materi pembelajaran tadi? 

a. Ya    b. Tidak  

3. Apakah menarik media yang tadi digunakan? 

a. Ya    b. Tidak  

4. Apakah media flashcard membuat kamu lebih mudah dalam memahami materi 

pelajaran IPS? 

a. Ya    b. Tidak  

5. Apakah kamu mau belajar lebih semangat lagi, jika Ibu guru mengulang cara 

mengajar yang sama? 

a. Ya    b. Tidak  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS VA SEMESTER I 

 

 

Disusun guna memenuhi Ujian Praktik Pengalaman Lapangan  

Dosen Pembimbing:  

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

Nama  : Nesya Wulan Setyaningsih 

NIM  : 1401410409  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS VA SEMESTER II 

SDN WATES 01 SEMARANG 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 

 

LAMPIRAN 2 
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SILABUS 
Nama Sekolah :  SD Negeri Wates 01 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas / Semester :  VA/ II 

Alokasi Waktu :  3x35 menit  

Standar Kompetensi             : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Tabel 6.8 Silabus Siklus I 

N

o 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Aloksi 

Waktu 
Penilaian Media Sumber 

1.   2.3 

Mengharg

ai jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjuanga

n dalam 

mempersia

pkan 

kemerdeka

an 

Indonesia 

2.3.1 Menye

butkan 

penyebab 

peristiwa 

Rengasdengklo

k  

2.3.2 Menjel

askan kejadian 

dalam peristiwa 

Rengasdengklo

k  

2.3.3 Membe

narkan hasil 

keputusan 

dalam peristiwa 

Rengasdengklo

k 

Peristiw

a Sekitar 

Proklam

asi 

1. Guru mengajak siswa 

bergembira di awal 

pelajaran 

2. Guru menyajikan materi 

dengan alat bantu 

wayang suluh 

3. Guru dan siswa tanya 

jawab mengenai materi 

yang disampaikan 

dengan flashcard 

4. Siswa berkelompok 

untuk mengerjakan LKS 

5. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi dan 

mendemonstrasikan 

secara bergantian 

6. Siswa bermain flashcard 

untuk mengulang materi 

7. Guru memberi reward 

pada siswa aktif 

8. Menutup pelajaran 

3x35 

menit 

 

 

 

 

1. Prosedur penilaian 
Tes awal : tanya jawab awal 

pembelajaran 

Tes proses: saat proses 

pembelajaran berlangsung 
Tes akhir : saat proses 

pembelajaran berakhir 

Tindak lanjut: pekerjaan rumah,  

2. Jenis tes 

Tes tertulis: tes objektif 

Tes lisan: tes unjuk kerja, 

lembar kerja, tes formatif, 

pekerjaan rumah, 
3. Alat tes 

Soal tes  : terlampir 

Kunci jawaban : terlampir 

Kreteria Penilaian : terlampir  
4. Bentuk tes 

Pilihan Ganda 

Isian  

Esai  

1. Flashcard 

2. Kartu gambar 

“Jepang 

Menyerah 

Pada 

Sekutu”, 

“Para  

Pemuda  

Menuntut 

Soekarno”, 

dan 

“Peristiwa 

Rengasdeng

klok” 

3. Wayang 

Suluh 

4. Speaker 

5. Laptop 

 

Sumber Guru  
1. Departeman Pendidikan Nasional. 2006. 

Standar Isi Kompetensi dasar Mata 

Pelajaran IPS SD/MI. Jakarta: BSNP. 

2. Arsyad, Azhar. 2013. Media 
Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

3. DePorter, Bobbi. 2010. Quantum 

Teaching: Mempraktekkan Quantum 
Learning di Ruang-Ruang Kelas. 

Bandung: Kaifa 

4. Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu 

Media Pengajaran. Jogjakarta : Diva 
Press 

Sumber Siswa 

1. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu 

Pendidikan Sosial 5: untuk SD/mi kelas 
V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

2. Sutrisno,dkk. 2008. Mengenal 

Lingkungan Sosialku Ilmu Pendidikan 

Sosial untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: 
Pusat Perbukuan 

3. Buku ajar buatan guru 

        Semarang, 5 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA         Guru 

 

 

Maryani, S.Pd        Nesya Wulan Setyaningsih 
NIP. 19590501 198012 2 007        NIM 1401410409     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD N Wates 01 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Jumlah Pertemuan :  1 X pertemuan 

Alokasi Waktu   :   3x35 menit 

  

A. Standar Kompetensi  

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

C. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan penyebab peristiwa Rengasdengklok  

2.3.2 Menjelaskan kejadian dalam peristiwa Rengasdengklok  

2.3.3 Membenarkan hasil keputusan dalam peristiwa Rengasdengklok 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati permainan wayang suluh siswa dapat menyebutkan penyebab 

peristiwa Rengasdengklok dengan benar. 

2. Melalui menamai kartu flashcard siswa dapat menjelaskan kejadian dalam peristiwa 

Rengasdengklok dengan tepat. 

3. Dengan kerjasama kelompok membuat peta pikiran siswa dapat membenarkan hasil 

keputusan dalam peristiwa Rengasdengklok dengan kreatif. 

Karakter yang diharapkan : bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif. 

E. Materi Pokok 

Peristiwa Sekitar Proklamasi 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific Appoach 

Metode  : tanya jawab, ceramah, diskusi, demonstrasi, permainan 

Model  : Quantum Teaching 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan 

a. Mempersiapkan media meliputi flashcard, wayang suluh, laptop, 

speaker, papan pajangan, panggung, dan reward. 

b. Siswa memasuki ruangan diiringi lagu agar bersemangat mengikuti 

pelajaran. 

c. Mengajak siswa berdo‟a. 

d. Mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal  

a. Guru melakukan apersepsi pada siswa.  

     “Agar kalian lebih semangat dalam belajar mari kita bernyanyi 

bersama lagu Bangun Pemuda Pemudi”. Siswa menyanyi lagu 

sambil diiringi musik. Selanjutnya guru mengaitkan lagu tersebut 

dengan materi yang akan dipelajari. 

b. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru mengenai kekalahan 

Jepang menggunakan flashcard yang divisualisasikan dengan 

memainkan wayang suluh. (Tumbuhkan) (mengamati) 

 “Ciu...ciu... grukgrukgrukgruk”  

“Luncurkan bom tepat di kota nagasaki” kata komandan Amerika. 

“Siap komandan! 1, 2, 3...”, pasukan Amerika Serikat 

“DOOR” (suara gemuruh bom), “Argggg...” (suara jeritan 

kesakitan) 

    Mengapa Jepang menyerah pada sekutu?karena kota Nagasaki dan 

Hirosima di bom. 

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

d. Siswa mendengarkan informasi mengenai langkah dan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

 (5 menit) 

 

 

 

 

 

 

(10 menit) 

 

3. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan, mencatat dan menempel 

flashcard di papan pajangan mengenai peristiwa 

Rengasdengklok  melalui flashcard yang divisualisasikan 

dengan permainan wayang suluh oleh guru. (mengamati) 

(70 menit) 
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2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pada permainan wayang materi peristiwa Rengasdengklok 

menggunakan media flashcard.(Alami) (menanya dan 

mengumpulkan informasi) 

b. Elaborasi 

1) Siswa dibagi guru menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen, satu kelompok terdiri dari 6 anak.  

2) Setiap kelompok diberi  flashcard, skenario, gambar, bintang, 

manila, lembar penilaian unjuk kerja dan LKS dari guru.  

3) Siswa mengerjakan LKS melalui kegiatan diskusi kelompok 

dengan dibimbing oleh guru. (mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi) 

4) Siswa menyimpulkan materi mengenai peristiwa 

rengasdengklok dengan menamai flashcard dan membuat peta 

pikiran. (Namai) (mengasosiasi) 

5) Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian 

dan memainkan wayang suluh sesuai kartu yang didapatkan. 

(Demonstrasi) (mengamati dan mengkomunikasikan) 

6) Kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan 

serta penialaian saat presentasi flashcard, peta pikiran dan 

demonstrasi dilakukan. (menanya) 

7) Siswa kembali kekelompok masing-masing dan melakukan 

permainan flashcard untuk menguatkan materi yang telah 

didapatkan dipandu oleh guru. (Ulangi) (mengkomunikasikan 

dan mengamati) 

c. Konfirmasi 

1) Guru melengkapi point-point yang kurang dari hasil diskusi 

siswa mengenai Jepang menyerah pada sekutu dan peristiwa 

Rengasdengklok. (mengasosiasi) 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

peristiwa Rengasdengklok yang telah dipelajari. 

(mengkomunikasikan)  

3) Siswa dan kelompok yang telah aktif dalam pembelajaran 
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diberi reward atau penghargaan, dan yang belum diberi 

motivasi. (Reward) 

4. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran mengenai 

peristiwa Rengasdengklok. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran. 

(20 menit) 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber Guru  

Departeman Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

IPS SD/MI. Jakarta: BSNP. 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

DePorter, Bobbi. 2010. Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Learning di 

Ruang-Ruang Kelas. Bandung: Kaifa 

Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu Media Pengajaran. Jogjakarta : Diva Press 

2. Sumber Siswa 

Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pendidikan Sosial 5: untuk SD/mi kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan (hal 89-92) 

Sutrisno,dkk. 2008. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu Pendidikan Sosial untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan (hal 137-141) 

 Materi ajar buatan guru 

3. Media Belajar 

1. Flashcard 

2. Kartu gambar “Jepang Menyerah Pada Sekutu”, “Para  Pemuda  Menuntut Soekarno”, 

dan “Peristiwa Rengasdengklok” 

3. Wayang Suluh 

4. Speaker 

5. Laptop 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal : tanya jawab awal pembelajaran 
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Tes proses  : saat proses pembelajaran berlangsung 

Tes akhir  : saat proses pembelajaran berakhir 

Tindak lanjut : pekerjaan rumah,  

2. Jenis tes 

Tes tertulis  : tes objektif 

Tes lisan  : tes unjuk kerja, lembar kerja, tes formatif, pekerjaan rumah. 

3. Alat tes 

Soal tes  : terlampir 

Kunci jawaban : terlampir 

Kreteria Penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

Pilihan Ganda 

Isian 

Uraian   

  Semarang,  5 Maret 2014 

        Mengetahui        

 Guru Kelas VA Guru  

 

 

 

 

 

Maryani, S.Pd Nesya Wulan Setyaningsih 

NIP. 19590501 198012 2 007 NIM 1401410409 

 

Kepala SDN Wates 01 

 

 

 

 

 

 

Riyanto, S.Pd. M.Pd 

NIP.19640908 198608 1 003 
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SINTAK  

 

 

Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard   

 

1. Siswa diajak guru untuk bergembira, mengamati flashcard di awal pelajaran agar 

berminat mengikuti pembelajaran. (Mengamati) (Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya jawab setelah menyimak penjelasan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari guru dengan media flashcard. 

(Mengamati, menanya dan mengumpulkan informasi) (Alami) 

3. Siswa menyimpulkan materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

melalui pemberian identitas dan membuat peta pikiran dengan bantuan media flashcard 

dalam kegiatan diskusi kelompok. (Mengumpulkan informasi dan mengasosiasi) 

(Namai)  

4. Siswa mempresentasi hasil kerja kelompok, siswa mendemonstrasikan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (mengsosiasi dan mengkomunikasikan) 

(Demonstrasi) 

5. Siswa berkelompok untuk bermain flashcard dipandu oleh guru. (mengkomunikasikan 

dan mengamati) (Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan balik berupa motivasi ataupun penghargaan dari hasil pembelajaran 

baik kelompok ataupun individu. (Reward) 
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MATERI AJAR 

 
 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II  

A. Standar Kompetensi  

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

C. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan penyebab peristiwa Rengasdengklok  

2.3.2 Menjelaskan kejadian dalam peristiwa Rengasdengklok  

2.3.3 Membenarkan hasil keputusan dalam peristiwa Rengasdengklok 

 

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 

 

1. Jepang Menyerah pada Sekutu 

Pada 1944, posisi Jepang di Perang Pasifik sudah terdesak. Di berbagai kawasan 

perang, Jepang menderita kekalahan. Pada 6 Agustus 1945, Kota Hirosima di bom atom oleh 

Sekutu, kemudian pada 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Pada 9 

Agustus 1945, Marsekal Terauchi (Panglima Jepang untuk wilayah Asia Tenggara) 

mengundang Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat ke 

Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan 

kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat 

mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang selalu 

menutup-nutupi berita tersebut. Namun, Sutan Syahrir dan beberapa pemuda berhasil 

mengetahui berita kekalahan Jepang melalui siaran radio yang mereka sadap melalui 

pemancar radio gelap.  

Kemudian, ia menyampaikan berita itu kepada Drs. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Drs. 

Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Mereka lalu ke rumah Laksamana Maeda yang bertugas sebagai 

Wakil Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Dia membenarkan bahwa Jepang telah menyerah 

kepada sekutu. Selanjutnya, Subadio Sastrosatomo dan Subianto menemui Drs. Moh. Hatta 

mereka meminta Drs. Moh. Hatta supaya mencegah PPKI mengumumkan kemerdekaan. 

Kemerdekaan Indonesia harus diperoleh dengan kekuatan sendiri. Golongan pemuda 

kemudian mengadakan rapat di ruang Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur 

Jakarta (sekarang adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat). Rapat tersebut dihadiri oleh 

Chaerul Saleh, Wikana, Soebandrio dan kawan-kawan. Rapat tersebut menghasilkan 

beberapa keputusan, yaitu: 

a. Kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia; 

b. Pemutusan hubungan dengan Jepang; 

c. Diharapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk menyatakan Proklamasi Kemerdekaan. 
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Gambar 6.1 Suasana Rumah di Jalan Pegangsaaan Timur pada Tahun 1945 

(Sumber: 30 thn Indonesia Merdeka) 

Malam itu juga Wikana dan Darwis pergi ke rumah Ir. Soekarno, di Jalan Pegangsaan 

Timur 56 Jakarta. Mereka menyampaikan hasil rapat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus 

dilakukan pada 16 Agustus 1945. Namun, Ir. Soekarno menolak usulan tersebut, dengan 

alasan akan bermusyawarah dahulu dengan anggota PPKI. Dalam musyawarah dengan 

anggota PPKI, ternyata ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. 

Golongan muda di antaranya terdiri atas Chaerul Saleh, Sukarni, Wikana, Darwis, dan Sutan 

Syahrir, tidak mempercayai janji-janji Jepang. Adapun golongan tua di antaranya terdiri atas 

Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Mereka memiliki kecenderungan 

untuk menyesuaikan diri dengan janji Jepang, yaitu memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia pada 24 Agustus 1945.Hasil rapat, para golongan muda gagal meyakinkan 

Soekarno dan Hatta.  

2. Peristiwa Rengasdengklok 

Golongan muda kemudian mengadakan rapat kembali di Jalan Cikini 71. Rapat yang 

diadakan sekitar pukul 24.00 WIB tersebut menghasilkan keputusan golongan muda akan 

membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok dengan tujuan agar kedua 

tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh dari 

Jepang. Pada pukul 04.00 dini hari (16 Agustus 1945), kelompok pemuda seperti Soekarni, 

Chaerul Saleh, Yusuf Kunto dan Singgih membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke 

Rengasdengklok, Karawang. Pada hari itu juga terjadi pertemuan antara golongan muda dan 

golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Ahmad 

Subardjo beserta Yusuf Kunto dari PETA. Tujuan mereka adalah mengamankan tokoh 

bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa jepang telah menyerah 

dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun resikonya. Di Rengasdengklok 

para pemuda berusaha membujuk Ir. Soekarno dan Moh. Hatta supaya segera melaksanakan 

proklamasi kemer dekaan. Akhirnya, Ir. Soekarno dan Shodanco Singgih, sepakat bahwa 

proklamasi kemerdekaan akan dilakukan sete lah kembali ke Jakarta. 

Di Jakarta, golongan muda, Wikana dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo 

melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian Yusuf Kunto diutus untuk mengantar Ahmad 

Soebardjo ke Rengasdengklok pukul 16.00 WIB. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. 

Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subardjo memberi jaminan kepada para pemuda 

bahwa Proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta selambat-lambatnya 
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pukul 12.00 WIB. Kemudian, rombongan pun kembali ke Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB 

dengan menggunakan tiga buah mobil. 
Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. 

Imam Bonjol No. 1 (sekarang gedung perpustakaan Nasional-Depdiknas) yang diperkirakan 

aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan 

kemerdekaan pada 16 Agustus. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali bertemu dengan 

Letnan Jenderal Moichiro Yamamoto, komandan Angkatan Darat pemerintahan militer 

Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda dengan sepengetahuan Mayor Jenderal Otoshi 

Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang. Dari 

komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta 

menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang 

lagi untuk memberikan kemerdekaan. Setelah itu, mereka bermalam di kediaman Laksamana 

Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1). Pada pukul 02.00 WIB malam itu diadakan rapat 

PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno bertempat di kediaman Laksamana Muda Tadashi 

Maeda di Jl. Imam Bonjol No.1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi dan 

membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. 
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SKENARIO SIKLUS I  

Materi Kekalahan Jepang Dan Peristiwa Rengasdengklok 

 

Pada tahun 1944, posisi Jepang di Perang Pasifik sudah terdesak. Di berbagai kawasan 

perang, Jepang menderita kekalahan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hirosima dan 

Nagasaki dibom atom oleh Sekutu.  

“Ciu...ciu... grukgrukgrukgruk” (suara peluru) 

Komandan : “Luncurkan bom tepat di kota Nagasaki”  

Awak pesawat  :“Siap komandan! 1, 2, 3...” 

“DOOR” (suara gemuruh bom), “Argggg...” (suara jeritan kesakitan) 

Jendral Jepang : “Amankan semua orang yang tersisa, kita telah kalah dan harus 

menyerah untuk menghentikan semua ini. Berikan  Indonesia janji 

kemerdekaan agar tetap bersimpati pada kita dan  jangan sampai 

berita kekalahan ini diketahui mereka” 

Panglima Jepang : “Laksanakan Jendral” 

Tanggal 14 Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Jepang telah 

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang selalu menutup-nutupi berita tersebut. Namun, 

Sutan Syahrir dan beberapa pemuda berhasil mengetahui berita kekalahan Jepang melalui 

siaran radio yang mereka sadap dari pemancar radio gelap.  

Mereka menyampaikan berita itu kepada Drs. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Para pemuda 

mendesak Soekarno dan Moh.Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

Pemuda,dkk : “ Kemarin tanggal 14 Agustus kami telah mengetahui berita 

kekalahan  Jepang, kami juga menanyakan kebenaran berita tersebut 

pada Laksamana Maeda bung, ternyata berita tersebut memang 

benar adanya. Berdasarkan rapat yang telah kami lakukan hasilnya 

adalah: 1. Kemerdekaan adalah  hak  rakyat Indonesia; 2. Pemutusan 

hubungan dengan Jepang; dan 3. Kami harapkan Bung Karno dan 

Bung Hatta mau menyatakan proklamasi kemerdekaan.” 

Soekarno,dkk : “ Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud kami untuk menolak 

melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Namun, alangkah lebih 

baik jika terlebih dahulu kita bahas bersama dengan anggota PPKI.” 

Pemuda, dkk : “Kami tidak percaya dengan janji-janji Jepang. Mereka hanya 

membohongi kita, ingin menarik simpati, dan tidak ingin 

memerdekakan kita. Jika mereka memang berniat memerdekakan 

kita, kenapa kita harus menunggu dari tanggal 9 September 1944 

hingga sekarang” 

Soekarno : “Semua itu butuh proses, tidak semudah kalian pikir untuk melakukan 

proklamasi kemerdekaan. Dan sesuai dengan janji Jepang, tanggal 

24 Agustus kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia.” 

Hasil rapat tersebut para golongan muda gagal meyakinkan Ir Soekarno dan Drs. Moh Hatta. 

Selanjutnya golongan muda kembali mengadakan rapat, menghasilkan keputusan untuk 

menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok 

Pada pukul 04.00 dini hari tanggal 16 Agustus 1945,  kelompok pemuda seperti Soekarni, 

Chaerul Saleh, Yusuf Kunto dan Singgih membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke 
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Rengasdengklok, Karawang. Pada hari itu juga terjadi pertemuan antara Wikana dan Ahmad 

Subardjo beserta Yusuf Kunto dari PETA. 

Sukarni,dkk : “Tujuan kami membawa kalian kesini adalah mengamankan tokoh 

bangsa dari pengaruh Jepang. Jepang telah menyerah dan kami para 

pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun resikonya. Jadi, 

kami mohon kalian mau segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia” 

Hatta, : “Sebelum memproklamasikan kemerdekaan kita harus membuat teks 

perumusan proklamasi terlebih dahulu dan hal itu tidak bisa 

dilakukan disini.” 

Soekarno : “Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan setelah kita 

kembali ke Jakarta.” 

Wikana, dkk : “kami kesini untuk menjemput kalian semua saya bersama Ahmad 

Soebarjo” 

Ahmad Soebarjo : “Tenang para pemuda, saya jamin proklamasi akan dilaksanakan pada 

17 Agustus 1945 di Jakarta selambat-lambatnya pukul 12.00 siang. 

Mari kita kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan semuanya.” 

Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam 

Bonjol No. 1 yang diperkirakan aman dari Jepang. Malam harinya, Soekarno dan Hatta 

kembali bertemu dengan Letnan Jenderal Moichiro Yamamoto, dari komunikasi tersebut 

Soekarno dan Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki 

wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.  
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LEMBAR KERJA SISWA 

 
 

 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : VA/ II 

Alokasi waktu  : (3x35 menit) 

Kegiatan 1 

- Alat : 

1. Lembar Kegiatan Siswa 

   2.Alat tulis 

3. Flashcard 

4. Kertas manila bergambar 

5. gambar “Jepang Menyerah Pada Sekutu”, “Para  Pemuda  Menuntut Soekarno”, dan 

“Peristiwa Rengasdengklok” 

6. Stiker bintang besar 5 

7. Skenario 

8. Lembar Penilaian Unjuk Kerja    

- Langkah Kerja: 

Kerjakan kegiatan dibawah ini dengan berdiskusi dengan teman sekelompokmu 

1. Namailah, setiap kartu yang ada dengan membaca keterangannya terlebih dahulu!  

2. Buatlah peta pikiran sesuai dengan gambar pada kertas manila, berisi penyebab dan 

keputusan dalam peristiwa Rengasdengklok! 

1) Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2) Sesuai gambar yang kalian peroleh beri cabang arah panah menjelaskan peristiwa 

tersebut. 

3) Boleh digambar atau hanya dengan tulisan saja 

4) Hiasan secantik dan serapi mungkin. Usahakan penjelasan lengkap dengan bahasa 

yang benar setiap keterangan.  

3. Memainkan wayang, pilih salah satu adegan dibawah ini, sesuai dengan undian 

kelompok. Kelompok yang tidak melakukan demonstrasi harus menilai temannya 

yang maju di depan dengan mengisi lembar unjuk kerja: 

a. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, para pemuda mendengar berita 

tersebut. 

b. Golongan muda mendesak Bung Karno dan Hatta, tetapi gagal  

c. Golongan muda menculik Bung Karno ke Rengasdengklok hasilnya proklamasi 

setelah sampai Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. 

Nama Kelompok : ................................ 

1. .......................................................... 

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

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

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

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

6. .......................................................... 
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KUNCI JAWABAN   

LEMBAR KERJA SISWA 

 

1) MENAMAI FLASHCCARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PRODUK PETA PIKIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.1 Peta Pikiran Kelompok 1 & Kelompok 2 Siklus I 

Jepang kalah 

dalam Perang Fasifik 

Jepang menyerah  

pada Sekutu 

Para pemuda mendesak 

Bung Karno 

Penculikan Sukarno-Hatta 

ke Rengasdengklok 

Sukarno-Hatta yakin Jepang 

telah Menyerah 

Jepang menyerah tanpa syarat kepada 
sekutu 

para pemuda mengetahui  

Sultan syahrir mendengar lewat siaran radio penyadap 
Amerika  

Tanggal 6 Agustus Nagasaki dibom  Tanggal 9 Agustus Hirosima dibom  

Tanggal 14 Agustus 1945 

Jepang menutupi berita 
kekalahan dan belum 

menyegerakan 
kemerdekaan  



238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.2 Peta Pikiran Kelompok 3 & Kelompok 4 Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.3 Peta Pikiran Kelompok 5 & Kelompok 6 Siklus I 

para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta 

Para pemuda menyampaikan berita mengenai Jepang menyerah pada Sekutu 

Bung Karno tidak setuju usulan 
Pemuda 

Mereka menanyakan 
pada Laksamana 
Maeda ternyata 

benar Jepang telah 
kalah 

15 Agustus 1945 

Ada rapat antara golongan tua 
dan golongan muda  

Harus ada rapat bersama PPKI terlebih dahulu untuk 
memproklamasikan kemerdekaan, proklamasi 

dilakukan sesuai janji Jepang tanggal 24 Agustus 1945 

golongan muda kembali mengadakan rapat, menghasilkan keputusan untuk 
menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok 

kelompok pemuda seperti Soekarni, Chaerul Saleh, Yusuf Kunto dan Singgih membawa Ir. 
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok 

Tujuan mengamankan tokoh 
bangsa dari pengaruh Jepang 

 
Ahmad Soebarjo menjamin proklamasi akan 
dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta 

selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB 

pukul 04.00 dini hari 
16 Agustus 1945 

Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan 
setelah kembali ke Jakarta 

Golongan muda diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili 
oleh Ahmad Subardjo beserta Yusuf Kunto dari PETA 
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PENILAIAN PRODUK 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak 

Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada satu deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada dua deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada tiga deskriptor yang tampak (Usman, 2011:129) 

Tabel 6.9 Penilaian Produk 

No 
Aspek-Aspek yang 

Dinilai 
Diskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Persiapan  a. membawa alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

   

 

b. menyiapkan alat dan bahan di atas 

meja kelompok 

c. memperhatikan petunjuk guru 

sebelum membuat produk 

2. Langkah kerja a. membuat peta pikiran dengan 

anggota kelompok 
   

 

b. membuat garis penghubung  

c. membuat kalimat penjelas setiap 

cabang pikiran 

3. Hasil produk peta 

pikiran 

a. produk yang dihasilkan sesuai 

dengan materi yang pelajari  

   

 

b. produk menjelaskan isi gambar 

dengan bahasa yang tepat 

c. cabang peta pikiran banyak dan 

meluas  

4. Kerapian produk 

peta pikiran  

a. produk bersih dari coretan 

   

 

b. menghias produk dengan warna yang 

menarik 

c. produk dibuat dengan tulisan yang 

rapi 

Jumlah     

Keterangan: 

Tabel 6.10 Kriteria Kategori Produk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Produk Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10  ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4  ≤ skor < 6,5 Kurang D 
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PENILAIAN KARAKTER SISWA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar  :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak 

Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada satu deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada dua deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada tiga deskriptor yang tampak 

Skor 5, jika ada empat deskriptor yang tampak (Usman, 2011:129) 

Tabel 6.11 Penilaian Karakter Siswa 

No. Karakter Bangsa Deskriptor 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Bertanggung jawab a. Siswa tertib selama mengikuti 

pembelajaran 

     

b. Siswa melakukan semua instruksi guru 

dari awal hingga akhir 

c. Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

d. Siswa menjaga kebersian lingkungan 

kelas 

2. Percaya diri a. Siswa berani menyatakan pendapat      

b. Siswa berani bertanya  

c. Siswa pantang menyerah  

d. Siswa berpenampilan tenang saat tampil 

di depan kelas 

3. Saling menghargai a. Siswa menerima perbedaan pendapat      

b. Siswa mengakui kelebihan orang lain 

c. Siswa dapat bekerjasama 

d. Siswa membantu orang lain 

4. Kompetitif a. Siswa berani bersaing      

b. Siswa menunjukkan semangat berprestasi 

c. Siswa memiliki keinginan untuk tahu 

d. Siswa tampil beda dan unggul  

Jumlah      

Keterangan: 

Tabel 6.12 Kriteria Kategori Karakter  

 

 

 

 

 

Kriteria Sikap Kategori Nilai 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik A 

12 ≤ skor < 16,5 Baik B 

7,5 ≤ skor < 12 Cukup C 

4  ≤ skor < 7,5 Kurang D 
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PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada aspek yang tampak  

Tabel 6.13 Penilaian Ujuk Kerja Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Baik Tidak Baik 

1. Kesesuaian tokoh dengan  peran dalam sekenario   

2. Volume suara saat melakukan demonstrasi   

3. Variasi suara setiap tokoh    

4. Keluesan memainkan wayang suluh   

5. Ketepatan waktu masuk dan keluarnya wayang   

Jumlah   

 

Keterangan : 

Jika 5 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori sangat baik 

Jika 4 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori baik 

Jika 3 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori cukup baik 

Jika 1 atau 2 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori kurang baik 
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PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI MANDIRI 

Tabel 6.14 Pedoman Penskoran Siklus I 

Nomor Butir Soal Aspek Penilaian Skor 

Uraian 

1. 

 

Menjawab benar semua 5 

Menjawab banar 4 4 

Menjawab benar 3 3 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

2. a. 

 

Menjawab benar semua 4 

Menjawab banar 4 4 

Menjawab benar 3 3 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

2. b. 

 

Menjawab benar semua 4 

Menjawab banar 4 4 

Menjawab benar 3 3 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

3.  

 

Menjawab benar semua 7 

Menjawab banar 4 6 

Menjawab benar 3 5 

Menjawab benar 2 4 

Menjawab benar 1 3 

Tidak menjawab/salah semua 2 

 20 

 

Pedoman Penilaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B = Skor yang didapat siswa x 100 = 
                     Skor keseluruhan 
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MEDIA SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3 Wayang Suluh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4 Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5 Flashcard Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6 Flashcard Kecil 
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KISI-KISI SOAL 

 
 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Tabel 6.15 Kisi-Kisi Soal Siklus I 
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Jenjang Level 

Nomor 

Soal 
Materi 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahanka

an kemerdekaan 

Indonesia  

  2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.1 Menyebutkan 

penyebab peristiwa 

Rengasdengklok  

2.3.2 Menjelaskan 

kejadian dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok  

2.3.3 Membenarkan 

hasil keputusan dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok 

CI 

Mengingat 

 

C2 

Memahami 

 

 

C5 

Mengevaluasi 

Mudah 

 

 

 Sedang 

 

 

 

Sulit 

Uraian no 1 

 

 

Uraian no.2 

 

 

 

Uraian no3 

Kekalahan Jepang, 

menyerah pada 

sekutu 

Peristiwa 

Rengasdengklok 

 

Keputusan dari 

peristiwa 

Rengasdengklok  
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EVALUASI MANDIRI 

 
Nama     : ............................... 

No.Absen: ............................... 

Kelas     : ............................... 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini 

1. Sebutkan penyebab para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok 

2. Jelaskan kejadian dalam peristiwa Rengasdengklok sehingga menghasilkan keputusan 

berikut ini: 

a. Sukarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah sampai di Jakarta 

b. Ahmad Soebarjo memberi janji proklamasi dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 

selambatnya pukul 12.00.  

3. Benarkanlah hasil keputusan peristiwa Rengasdengklok dibawah ini 

Ir. Soekarno dan Shodanco Singgih, sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan 

dilakukan setelah kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk 

melaksanakan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Mereka menjemput Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta dan menginap dirumah Laksamana 

Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 
 

 

KUNCI JAWABAN EVALUASI MANDIRI 

Uraian 

1. Pada 14 Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Jepang telah 

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang selalu menutup-nutupi berita tersebut. 

Namun, Sutan Syahrir dan beberapa pemuda berhasil mengetahui berita kekalahan Jepang 

melalui siaran radio yang mereka sadap melalui pemancar radio gelap. Kemudian, ia 

menyampaikan berita itu kepada Drs. Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Drs. Moh. Hatta dan 

Ir. Soekarno. Mereka lalu ke rumah Laksamana Maeda yang bertugas sebagai Wakil 

Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Dia membenarkan bahwa Jepang telah menyerah kepada 

sekutu. Selanjutnya, Subadio Sastrosatomo dan Subianto menemui Drs. Moh. Hatta 

mereka meminta Drs. Moh. Hatta supaya mencegah PPKI mengumumkan kemerdekaan. 

Malam itu juga Wikana dan Darwis pergi ke rumah Ir. Soekarno menyampaikan hasil 

rapat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan pada 16 Agustus 1945. Namun, Ir. 

Soekarno menolak usulan ternyata ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan 

golongan tua. Golongan muda kemudian mengadakan rapat menghasilkan keputusan 

golongan muda akan membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok  

2. a. kelompok pemuda seperti Soekarni, Chaerul Saleh, Yusuf Kunto dan Singgih membawa 

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok, Karawang.Mereka meyakinkan 

Soekarno bahwa jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan 

Jepang, apa pun resikonya. Di Rengasdengklok para pemuda berusaha membujuk Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta supaya segera melaksanakan proklamasi kemer dekaan. 

Akhirnya, Ir. Soekarno dan Shodanco Singgih, sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan 

akan dilakukan sete lah kembali ke Jakarta. 

 b. Di Jakarta, golongan muda, Wikana dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo 

melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ahmad Subardjo memberi jaminan kepada para 

pemuda bahwa Proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta selambat-

lambatnya pukul 12.00 WIB.  

3. Ir. Soekarno dan Shodanco Singgih, sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan 

dilakukan setelah kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk 

melaksanakan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Mereka menjemput Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta dan menginap dirumah Laksamana 

Maeda untuk merumuskan teks proklamasi.  
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SILABUS 
 

Nama Sekolah :  SD Negeri Wates 01 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas / Semester :  VA/ II 

Alokasi Waktu :  3x35 menit  

Standar Kompetensi             : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Tabel 6.16 Silabus Siklus II 

N

o 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Aloksi 

Waktu 
Penilaian Media Sumber 

1.   2.3 
Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 
perjuangan 

dalam 

mempersiap

kan 
kemerdekaa

n Indonesia 

2.3.4 
Mengurutkan 

kejadian pada saat 

perumusan teks 

hingga proklamasi 
kemerdekaan. 

2.3.5 

Menguraikan 

peristiwa 
perumusan teks 

hingga proklamasi 

kemerdekaan. 

2.3.6 Menemukan 
perbedaan pada 

teks proklamasi. 

 

Peristiw
a Sekitar 

Proklam

asi 

1. Guru mengajak siswa 
bergembira di awal 

pelajaran 

2. Guru menyajikan materi 

dengan alat bantu wayang 
suluh 

3. Guru dan siswa tanya 

jawab mengenai materi 

yang disampaikan dengan 
flashcard 

4. Siswa berkelompok untuk 

mengerjakan LKS 

5. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi dan 

mendemonstrasikan secara 

bergantian 

6. Siswa bermain flashcard 
untuk mengulang materi 

7. Guru memberi reward pada 

siswa aktif 

8. Menutup pelajaran 

3x35 

menit 

 

 

 

 

1. Prosedur penilaian 
Tes awal : tanya jawab awal 

pembelajaran 

Tes proses : saat proses 

pembelajaran berlangsung 
Tes akhir : saat proses 

pembelajaran berakhir 

Tindak lanjut : pekerjaan 

rumah,  
2. Jenis tes 

Tes tertulis: tes objektif 

Tes lisan: tes unjuk kerja, 

lembar kerja, tes formatif, 
pekerjaan rumah,  

3. Alat tes 

Soal tes  : terlampir 

Kunci jawaban : terlampir 
Kreteria Penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

Pilihan Ganda 

Isian  
Esai  

1. Flashcard 
2. Kartu gambar 

“Perdebatan 

Golongan 

Tua Dan 
Golongan 

Muda”, dan 

“Perumusan 

Teks 
Proklamasi”, 

“Indonesia 

Merdeka”. 

3. Wayang Suluh 
4. Speaker 

5. Laptop 

 

Sumber Guru  
1. Departeman Pendidikan Nasional. 2006. 

Standar Isi Kompetensi dasar Mata 

Pelajaran IPS SD/MI. Jakarta: BSNP. 

2. Arsyad, Azhar. 2013. Media 
Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

3. DePorter, Bobbi. 2010. Quantum 

Teaching: Mempraktekkan Quantum 
Learning di Ruang-Ruang Kelas. Bandung: 

Kaifa 

4. Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu 

Media Pengajaran. Jogjakarta : Diva Press 

Sumber Siswa 

1. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu 

Pendidikan Sosial 5: untuk SD/mi kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

2. Sutrisno,dkk. 2008. Mengenal Lingkungan 

Sosialku Ilmu Pendidikan Sosial untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan 

3. Buku ajar buatan guru 
 

        Semarang, 8 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA         Guru 

 

 

Maryani, S.Pd        Nesya Wulan Setyaningsih 

NIP. 19590501 198012 2 007        NIM 1401410409     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD N Wates 01 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Jumlah Pertemuan :  1 X pertemuan 

Alokasi Waktu   :  3x 35 menit 

  

A. Standar Kompetensi  

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia.  

B. Kompetensi Dasar 

  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

C. Indikator 

2.3.4 Mengurutkan kejadian pada saat perumusan teks hingga proklamasi kemerdekaan. 

2.3.5 Menguraikan peristiwa perumusan teks hingga proklamasi kemerdekaan. 

2.3.6 Menemukan perbedaan pada teks proklamasi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati permainan wayang suluh siswa dapat mengurutkan kejadian 

pada saat perumusan teks hingga proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

2. Melalui menamai kartu flashcard siswa dapat menguraikan peristiwa perumusan 

teks hingga proklamasi kemerdekaan dengan tepat. 

3. Dengan kerjasama kelompok membuat peta pikiran siswa dapat menemukan 

perbedaan pada teks proklamasi dengan kreatif. 

Karakter yang diharapkan : bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif. 

E. Materi Pokok 

Peristiwa Sekitar Proklamasi 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific Appoach 

Metode  : tanya jawab, ceramah, diskusi, demonstrasi, permainan 

Model  : Quantum Teaching 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan 

a. Mempersiapkan media meliputi wayang suluh, laptop, speaker, dan 

flashcard, reward, papan pajangan, dan panggung. 

b. Siswa memasuki ruangan diiringi lagu agar bersemangat mengikuti 

pelajaran. 

c. Mengajak siswa berdo‟a. 

d. Mengecek kehadiran siswa. 

2.Kegiatan Awal  

a. Guru melakukan apersepsi pada siswa.  

     “Nah agar kalian lebih semangat dalam belajar mari kita menyanyi 

lagu Hari Merdeka”. Siswa menyanyi sambil diiringi musik. 

Selanjutnya guru mengaitkan lagu tersebut dengan materi yang 

akan dipelajari. 

b. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru mengenai desakan para 

pemuda untuk merdeka menggunakan flashcard yang 

divisualisasikan dengan memainkan wayang suluh. (Tumbuhkan) 

(mengamati) 

   “Merdeka, merdeka, kami ingin merdaka” teriakan para pemuda 

   “Tenang-tenang, semuanya butuh proses, tidak semudah itu kita 

mendapatkan kemerdekaan”, kata Bung Karno 

    “Kita telah ditipu Jepang, Jepang telah dikalahkan sekutu. Saya 

mendengar sendiri dari siaran radio luar negeri.” kata salah satu 

pemuda. 

    Mengapa Bung Karno berpendapat memperoleh kemerdekaan tidak 

mudah?karena untuk memperoleh kemerdekaan terlebih dahulu 

harus merumuskan teks proklamasi dan memproklamasikan 

kemerdekaan. 

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

d. Siswa mendengarkan informasi mengenai langkah dan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(5 menit) 

 

 

 

 

 

 

(10 menit) 

3.Kegiatan Inti  

a.Eksplorasi 

(70 menit) 
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1) Siswa memperhatikan penjelasan, mencatat dan menempel 

flashcard di papan pajangan mengenai perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi melalui permainan 

wayang suluh oleh guru. (mengamati) 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai permainan 

wayang menggunakan media flashcard. (Alami) (menanya dan 

mengumpulkan informasi) 

b.Elaborasi 

1) Siswa dibagi guru menjadi beberapa kelompok secara heterogen, 

satu kelompok terdiri dari 6 anak.  

2) Setiap kelompok diberi  flashcard, LKS, manila, gambar, 

skenario, lembar penilaian unjuk kerja, bintang dan kartu kata 

dari guru.  

3) Siswa mengerjakan soal LKS melalui kegiatan diskusi kelompok 

dengan dibimbing oleh guru. (mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi) 

4) Siswa menyimpulkan materi mengenai peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi dengan bantuan media 

flashcard siswa menjelaskan gambar yang didapatkan. (Namai) 

(mengasosiasi)  

5) Kelompok melakukan presentasi hasil diskusi secara bergantian 

dan memainkan wayang suluh sesuai flashcard yang didapatkan. 

(Demonstrasi) (mengamati dan mengkomunikasikan)  

6) Kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan serta 

penilaian saat presentasi flashcard, peta pikiran, dan demonstrasi. 

(menanya) 

7) Siswa kembali kekelompok masing-masing dan melakukan 

permainan flashcard untuk menguatkan materi yang telah 

didapatkan dipandu oleh guru. (Ulangi) (mengkomunikasikan 

dan mengamati) 

c.Konfirmasi 

1) Guru melengkapi point-point yang kurang dari hasil diskusi siswa 

mengenai perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi. 
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(mengasosiasi) 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

telah dipelajari. (mengkomunikasikan) 

3) Siswa teraktif dan kelompok terbaik dalam pembelajaran diberi 

reward atau penghargaan, dan yang belum diberi motivasi. 

(Reward) 

4.Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru mentimpulkan bersama materi pembelajaran 

mengenai peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran. 

(20 menit) 

H.  Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber Guru  

Departeman Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi dasar Mata Pelajaran 

IPS SD/MI. Jakarta: BSNP. 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

DePorter, Bobbi. 2010. Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Learning di 

Ruang-Ruang Kelas. Bandung: Kaifa 

Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu Media Pengajaran. Jogjakarta : Diva Press 

2. Sumber Siswa 

Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pendidikan Sosial 5: untuk SD/mi kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan (hal 92-93) 

Sutrisno,dkk. 2008. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu Pendidikan Sosial untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan (hal 141-143) 

Buku ajar buatan guru 

Media Belajar 

1. Flashcard 

2. Kartu gambar “Perdebatan Golongan Tua dan Golongan Muda”, dan “Perumusan 

Teks Proklamasi”, “Indonesia Merdeka”. 

3. Wayang Suluh 
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4. Speaker 

5. Laptop 

A. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal : tanya jawab awal pembelajaran 

Tes proses : saat proses pembelajaran berlangsung 

Tes akhir : saat proses pembelajaran berakhir 

Tindak lanjut : pekerjaan rumah 

2. Jenis tes 

Tes tertulis : tes objektif 

Tes lisan : tes unjuk kerja, lembar kerja, tes formatif, pekerjaan rumah, 

3. Alat tes 

Soal tes  : terlampir 

Kunci jawaban : terlampir 

Kreteria Penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

Pilihan Ganda 

Isian 

Uraian   

  Semarang,  8 April 2014 

                Mengetahui        

 Guru Kelas VA Guru  

 

 

 

 

 

Maryani, S.Pd Nesya Wulan Setyaningsih 

NIP. 19590501 198012 2 007 NIM 1401410409 

 

 

 

 

Kepala SDN Wates 01 
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SINTAK  

 

 

Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard   

 

1. Siswa diajak guru untuk bergembira, mengamati flashcard di awal pelajaran agar 

berminat mengikuti pembelajaran. (Mengamati) (Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya jawab setelah menyimak penjelasan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari guru dengan media flashcard. 

(Mengamati, menanya dan mengumpulkan informasi) (Alami) 

3. Siswa menyimpulkan materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

melalui pemberian identitas dan membuat peta pikiran dengan bantuan media flashcard 

dalam kegiatan diskusi kelompok. (Mengumpulkan informasi dan mengasosiasi) 

(Namai)  

4. Siswa mempresentasi hasil kerja kelompok, siswa mendemonstrasikan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (mengsosiasi dan mengkomunikasikan) 

(Demonstrasi) 

5. Siswa berkelompok untuk bermain flashcard dipandu oleh guru. (mengkomunikasikan 

dan mengamati) (Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan balik berupa motivasi ataupun penghargaan dari hasil pembelajaran 

baik kelompok ataupun individu. (Reward) 
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BAHAN AJAR 

 
 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II  

A. Standar Kompetensi  

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

C. Indikator 

2.3.4 Mengurutkan kejadian pada saat perumusan teks hingga proklamasi kemerdekaan. 

2.3.5 Menguraikan peristiwa perumusan teks hingga proklamasi kemerdekaan. 

2.3.6 Menemukan perbedaan pada teks proklamasi. 

 

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 

 

3. Perumusan Teks Proklamasi 

Sekitar pukul 23.00 WIB, rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta dan langsung 

menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1. Rumah Laksamana Tadashi 

Maeda dipilih sebagai tempat perundingan karena rumah Maeda, aman dari gangguan 

Jepang. Laksamana Maeda adalah orang Jepang yang sangat peduli pada kemerdekaan 

Indonesia. Pada pukul 02.00 WIB, Soekarno Hatta memimpin rapat untuk merumuskan teks 

proklamasi. Rapat ini dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Tadashi Maeda yang 

dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan golongan muda yang hadir B.M. Diah, 

Soekarni, dan Sudiro. 

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks 

proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Ir. Soekarno 

memegang pena untuk menulis konsep. Ahmad Subardjo mendiktekan kalimat pertama: 

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.” Kemudian Bung 

Hatta menyempurnakan dengan kalimat: “Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan 

lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.” 

Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi berhasil dirumuskan oleh Ir. 

Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, 

B. M. Diah, dan Sudiro. Naskah Proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibacakan di 

hadapan peserta rapat (yang menunggu di ruang depan). Ketika itu timbul permasalahan, 

yaitu siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Pada awalnya, para 

pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus 

dikuasai oleh rakyat dari pihak yang masih menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI 

tidak menyetujuinya. Pada akhirnya, disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga 

sekarang. Para pemuda juga meninginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh 

enam pemuda bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Mereka 

beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian dicapailah kesepakatan dengan 

menuliskan “atas nama bangsa Indonesia”. 
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Naskah teks proklamasi disepakati dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Moh. 

Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. 

Penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh dua tokoh tersebut atas usul Sukarni. Tokoh 

yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Chairul Saleh, Sukarni, Sayuti Melik, B.M 

Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh tua yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7 Teks Sebelum dan Sebsudah Diketik 

Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Kata “Tempoh” diubah menjadi “Tempo”. 

b. Kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia“ diubah menjadi “atas nama bangsa Indonesia”. 

c. Tulisan “Djakarta, 17 – 8 –‟ 05” menjadi “Jakarta , hari 17 bulan 8 tahun „05”. Angka 

tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605 menurut kalender Jepang.  
 

4. Detik-Detik Proklamasi 

Berita tentang akan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia telah didengar 

oleh rakyat. Menurut rencana pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan 

Ikada. Namun karena pertimbangan keamanan maka dialihkan di rumah Soekarno. Sekitar 

1000 orang, terutama Barisan Pelopor telah berkumpul di rumah Ir. Soekarno, di Jalan 

Pegangsaan Timur No.56 Jakarta (Sekarang Jalan Proklamasi). Mereka mengetahui bahwa 

pada hari itu (Jumat, tanggal 17 Agustus 1945), akan dibacakan Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia.  

Sesuai janji Ahmad Soebarjo, esok harinya Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang hadir di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, 

Dr. Moewardi, A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun para 

pemuda. Tepat pukul 10.00 WIB Ir. Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks 

proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum membacakan naskah Proklamasi, Ir. 

Soekarno mengucapkan kalimat pengantar yang berbunyi:  

“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di sini untuk menyaksikan 

suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa 

Indonesia telah berjuang, untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus 

tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada 

turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha 

kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini 
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tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita 

menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang 

berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kekuatannya. 

Maka kami, tadi malam telah mengadakan Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata 

berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. 

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah 

proklamasi kami: 

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang 

mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam 

tempo yang sesingkatsingkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 Atas nama Bangsa Indonesia Sukarno/Hatta 

Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi 

yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! 

Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan 

memberkati kemerdekaan kita itu.” 

 
Gambar 6.8 Peristiwa Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta 

 

Acara selanjutnya upacara pengibaran bendera sang merah putih oleh S. Suhud dan 

Latief Hendraningrat yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut dijahit oleh 

Ibu Fatmawati Soekarno. Sesuai pengibaran bendera diteruskan dengan sambutan Walikota 

Suwiryo. Setelah upacara selesai masing-masing meninggalkan tempat. Demikianlah detik-

deetik prklamasi telah terlewati. Peristiwa besar itu berlangsung hanya selama 1 jam. Upacara 

pengumuman Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sangat sederhana, 

namun khikmat. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka lepas dari 

belenggu penjajahan asing. Proklamasi kemerdekaan segera disiarkan ke seluruh pelosok 

tanah air melalui: radio, surat kabar, dan kurir.  
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SKENARIO SIKLUS II  

Materi Perumusan Proklamasi Dan Proklamasi Kemerdekaan 

 

Di kediaman Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) penyusunan teks dilakukan 

oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Pada pukul 02.00 malam itu 

diadakan rapat PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno.  

Ahmad Soebarjo : “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan 

Indonesia. Kalimat pertama itu saja dari piagam Jakarta Bung.” 

Hatta : “Saya lengkapi ya, “Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan 

dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo 

sesingkat-singkatnya.” 

Soekarno : “ Iya, bagus. Namun, teks ini harus kita rapatkan dengan para 

anggota, baik golongan muda dan golongan tua dulu.” 

Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi berhasil dirumuskan oleh Ir. 

Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, 

B. M. Diah, dan Sudiro.  

Naskah Proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibacakan di hadapan peserta rapat 

yang menunggu di ruang depan. Ketika itu timbul permasalahan, yaitu siapa yang akan 

menandatangani naskah proklamasi tersebut. 

Pemuda : “Saya mewakili para pemuda mengusulkan, bagaimana jika naskah 

proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai 

oleh rakyat dari pihak yang masih menguasainya.” 

Ahmad Soebarjo : “Saya mewakili anggota PPKI tidak menyetujui usulan para pemuda. 

Teks itu telah menjelaskan semua apa yang kita butuhkan untuk 

mencapai kemerdekaan.” 

Semua : “ Setuju, sudah, sudah... gunakan teks itu saja.” 

Pemuda : “Intruksi, saya mewakili suara para pemuda bahwa para pemuda juga 

menginginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh 

enam pemuda bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota 

PPKI. Karena kami beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang.” 

Sukarni : “ Bagaimana jika penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.” 

Semua : “Setuju ... setuju ...” 

Soekarno : “Alhamdulillah, rapat kali ini telah mencapai kesepakatan. Teks akan 

diketik oleh Sayuti Melik dan tandatangan oleh saya dan Bung Hatta 

atas nama bangsa Indonesia.” 

Perubahan-perubahan  yang terdapat pada teks antara lain sebagai berikut: 1. Kata “Tempoh” 

diubah menjadi “Tempo”; 2. Kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia“ diubah menjadi “atas 

nama bangsa Indonesia”; 3. Tulisan “Djakarta, 17 – 8 –‟ 05” menjadi “Jakarta , hari 17 bulan 

8 tahun „05”. Angka tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605 menurut kalender 

Jepang. 

Sesuai janji Ahmad Soebarjo, esok harinya Jumat 17 Agustus 1945 diadakan upacara bendera 

dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berita tentang akan 

dinyatakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia telah didengar oleh rakyat. Menurut 

rencana pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena 
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pertimbangan keamanan maka dialihkan di rumah Soekarno. Sekitar 1000 orang, terutama 

Barisan Pelopor telah berkumpul. Tepat pukul 10.00  Ir. Soekarno berpidato singkat dan 

membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 

Soekarno : “Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di sini 

untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah 

kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, 

untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus 

tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita 

itu ada naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah 

cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai 

kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini 

tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi 

pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita 

percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani 

mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan 

kekuatannya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan Indonesia. 

Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah 

datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-

saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. 

Dengarkanlah proklamasi kami: 

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan 

Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., 

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang 

sesingkatsingkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak 

ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! 

Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, negara 

Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan 

memberkati kemerdekaan kita itu.” 

Semua : “ Merdeka...merdeka... kita telah merdeka.” 

Pengibaran bendera sang merah putih oleh S. Suhud dan Latief Hendraningrat yang diiringi 

dengan lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Tokoh 

yang hadir di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Moewardi, A.A. Maramis, A.G. 

Pringgodigito dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun para pemuda. Demikianlah detik-deetik 

proklamasi telah terlewati. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 

 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : VA/ II 

Alokasi waktu  : (3x35 menit) 

Kegiatan 1 

- Alat : 

1. Lembar Kegiatan Siswa 

   2.Alat tulis 

3. Flashcard 

4. Kertas manila bergambar 

5. Kartu gambar “Perdebatan Golongan Tua dan Golongan Muda”, dan “Perumusan 

Teks Proklamasi”, “Indonesia Merdeka”. 

6. Stiker bintang besar 5 

7. Skenario 

8. Lembar Penilaian Unjuk Kerja    

- Langkah Kerja: 

Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi dengan teman sekelompokmu 

3) Namailah, setiap kartu yang ada dengan menempel potongan kartu. Bacalah 

keterangannya terlebih dahulu!  

4) Buatlah peta pikiran sesuai dengan gambar pada kertas manila! 

a. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 

b. Sesuai gambar yang kalian peroleh beri cabang arah panah menjelaskan peristiwa 

tersebut. 

c. Boleh digambar atau hanya dengan tulisan saja 

d. Hiasan secantik dan serapi mungkin. Usahakan penjelasan lengkap dengan bahasa 

yang benar setiap keterangan.  

5) Memainkan  wayang, dari salah satu adegan dibawah ini, sesuai undian kelompok. 

Kelompok yang tidak melakukan demonstrasi harus menilai temannya yang maju di 

depan dengan mengisi lembar unjuk kerja: 

a. Penyusunan teks proklamasi oleh Sukarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Soebarjo 

(kelompok 2) dinilai kelompok 1 

b. Perdebatan antara golongan tua dan muda mengenai penandatanganan pada teks 

(kelompok 4) dinilai kelompok 3 

c. Soekarno membacakan pidato dan proklamasi kemerdekaan saat upacara. 

(kelompok 6) dinilai kelompok 5 

Nama Kelompok : ................................ 

1. .......................................................... 

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

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

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

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

6. .......................................................... 
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KUNCI JAWABAN   

LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. MENAMAI FLASHCARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRODUK PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.4 Peta Pikiran Kelompok 1 & Kelompok 2 Siklus II 

Perundingan penyusunan 

teks proklamasi 

Teks proklamasi disusun 

Sukarno, A.Soebarjo, dan Hatta 
Kesepakatan yang dicapai 

dalam teks proklamasi 

Pengetikan oleh Sayuti 

Melik 

Bung Karno berpidato dan 

membacakan Proklamasi 

Perumusan teks Proklamasi 

Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Ahmad Soebarjo 

Kalimat pertama dari A. 
Soebarjo, Kalimat kedua 
dilengkapi Moh. Hatta, 

Soekarno menulis  

Upacara pengibaran sang 

merah putih 

Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945 teks 
proklamasi berhasil dirumuskan 

disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B. M. Diah, dan Sudiro.  
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Bagan 6.5 Peta Pikiran Kelompok 3 & Kelompok 4 Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.6 Peta Pikiran Kelompok 5 & Kelompok 6 Siklus II 

Tepat pukul 10.00 WIB Ir. Soekarno berpidato singkat dan 
membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia 

upacara pengibaran bendera sang merah putih oleh S. Suhud dan Latief 
Hendraningrat yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya 

Sekitar 1000 orang, 
terutama Barisan 

Pelopor telah 
berkumpul 

Tokoh yang hadir di 
antaranya adalah Ki 
Hajar Dewantara, Dr. 

Moewardi, A.A. 
Maramis, A.G. 

Pringgodigito dan 
tokoh-tokoh dari PPKI 
maupun para pemuda 

Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati 
Soekarno. 

17 Agustus 1945 diadakan upacara bendera dan pembacaan teks 
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 

1. naskah proklamasi menyatakan semua 
aparat pemerintahan harus dikuasai oleh 
rakyat dari pihak yang masih 
menguasainya. 

2. naskah proklamasi turut ditandatangani 
oleh enam pemuda bersama Soekarno 
dan Hatta dan bukan para anggota 
PPKI. kami beranggapan bahwa PPKI 
adalah wakil Jepang 

1. teks tetap seperti itu diketik 
Sayuti Melik 

2.  penandatanganan teks 
proklamasi dilakukan oleh Ir. 
Soekarno dan Moh. Hatta atas 
nama bangsa Indonesia.  

Pemuda mengusulkan 

1. Kata “Tempoh” diubah menjadi “Tempo”;  
2. Kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia“ diubah 

menjadi “atas nama bangsa Indonesia”;  
3. Tulisan “Djakarta, 17 – 8 –‟ 05” menjadi “Jakarta 

, hari 17 bulan 8 tahun „05”. Angka tahun 05 
merupakan singkatan angka tahun 2605 
menurut kalender Jepang.  
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PENILAIAN PRODUK 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak 

Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada satu deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada dua deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada tiga deskriptor yang tampak (Usman, 2011:129) 

Tabel 6.17 Penilaian Produk 

No 
Aspek-Aspek yang 

Dinilai 
Diskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Persiapan  d. membawa alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

   

 

e. menyiapkan alat dan bahan di atas 

meja kelompok 

f. memperhatikan petunjuk guru 

sebelum membuat produk 

2. Langkah kerja d. membuat peta pikiran dengan 

anggota kelompok 
   

 

e. membuat garis penghubung  

f. membuat kalimat penjelas setiap 

cabang pikiran 

3. Hasil produk peta 

pikiran 

d. produk yang dihasilkan sesuai 

dengan materi yang pelajari  

   

 

e. produk menjelaskan isi gambar 

dengan bahasa yang tepat 

f. cabang peta pikiran banyak dan 

meluas  

4. Kerapian produk 

peta pikiran  

d. produk bersih dari coretan 

   

 

e. menghias produk dengan warna yang 

menarik 

f. produk dibuat dengan tulisan yang 

rapi 

Jumlah     

Keterangan: 

Tabel 6.18 Kriteria Kategori Produk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Produk Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10  ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4  ≤ skor < 6,5 Kurang D 
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PENILAIAN KARAKTER SISWA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar  :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak 

Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada satu deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada dua deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada tiga deskriptor yang tampak 

Skor 5, jika ada empat deskriptor yang tampak (Usman, 2011:129) 

Tabel 6.19 Penilaian Karakter Siswa 

No. Karakter Bangsa Deskriptor 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Bertanggung jawab a. Siswa tertib selama mengikuti 

pembelajaran 

     

b. Siswa melakukan semua instruksi guru 

dari awal hingga akhir 

c. Siswa melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 

d. Siswa menjaga kebersian lingkungan 

kelas 

2. Percaya diri a. Siswa berani menyatakan pendapat      

b. Siswa berani bertanya  

c. Siswa pantang menyerah  

d. Siswa berpenampilan tenang saat 

tampil di depan kelas 

3. Saling menghargai a. Siswa menerima perbedaan pendapat      

b. Siswa mengakui kelebihan orang lain 

c. Siswa dapat bekerjasama 

d. Siswa membantu orang lain 

4. Kompetitif a. Siswa berani bersaing      

b. Siswa menunjukkan semangat 

berprestasi 

c. Siswa memiliki keinginan untuk tahu 

d. Siswa tampil beda dan unggul  

Jumlah      

Keterangan: 

Tabel 6.20 Kriteria Kategori Karakter  

 

 

 

 

Kriteria Sikap Kategori Nilai 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik A 

12 ≤ skor < 16,5 Baik B 

7,5 ≤ skor < 12 Cukup C 

4  ≤ skor < 7,5 Kurang D 



264 
 

 

PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada aspek yang tampak  

 

Tabel 6.21 Penilaian Unjuk Kerja Siklus II 

 

No Aspek yang Dinilai Baik Tidak Baik 

1. Kesesuaian tokoh dengan  peran dalam sekenario   

2. Volume suara saat melakukan demonstrasi   

3. Variasi suara setiap tokoh    

4. Keluesan memainkan wayang suluh   

5. Ketepatan waktu masuk dan keluarnya wayang   

Jumlah   

 

Keterangan : 

Jika 5 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori sangat baik 

Jika 4 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori baik 

Jika 3 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori cukup baik 

Jika 1 atau 2 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori kurang baik 
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PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI MANDIRI 

 

Tabel 6.22 Pedoman Penskoran Siklus II 

Nomor Butir Soal Aspek Penilaian Skor 

Uraian 

1. 

 

Menjawab benar semua 5 

Menjawab banar 4 4 

Menjawab benar 3 3 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

2. a. 

 

Menjawab benar semua 4 

Menjawab banar 4 4 

Menjawab benar 3 3 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

2. b. 

 

Menjawab benar semua 4 

Menjawab banar 4 4 

Menjawab benar 3 3 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

3.  

 

Menjawab benar semua 7 

Menjawab banar 4 6 

Menjawab benar 3 5 

Menjawab benar 2 4 

Menjawab benar 1 3 

Tidak menjawab/salah semua 2 

 20 

 

Pedoman Penilaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B = Skor yang didapat siswa x 100 = 

                     Skor keseluruhan 
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MEDIA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.9 Speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.10 Wayang Suluh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11 Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmabar 6.12 Flashcard Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.13 Flashcard Kecil 
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KISI-KISI SOAL 

 
 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 
Tabel 6.23 Kisi-kisi Soal Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Jenjang Level 

Nomor 

Soal 
Materi 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahanka

an kemerdekaan 

Indonesia  

  2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.4 Mengurutkan 

kejadian pada 

saat perumusan 

teks hingga 

proklamasi 

kemerdekaan. 

2.3.5 Menguraikan 

peristiwa 

perumusan teks 

hingga 

proklamasi 

kemerdekaan. 

2.3.6 Menemukan 

perbedaan pada 

teks proklamasi. 

 

C3 

Menganalisis 

 

 

 

 

C4 

Menganalisis 

 

 

 

 

C6 

Menciptakan 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sulit 

 

 

 

 

 

Sulit 

Uraian no 1 

 

 

 

 

 

Uraian no2 

 

 

 

 

 

Uraian no.3 

 

Perumusan teks 

proklamasi, rapat 

PPKI, Proklamasi 

Kemerdekaan 

 

 

Proses perumusan 

hingga Proklamasi 

kemerdekaan  

 

 

 

Naskah teks 

proklamasi 
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EVALUASI MANDIRI 
Nama     : ............................... 

No.Absen: ............................... 

Kelas     : ............................... 

Jawablah pertanyaan dibawah ini 

1. Urutkan kejadian dalam peristiwa dibawah ini: 

a. Perdebatan antara golongan tua dan muda mengenai penandatanganan pada teks  

b. Soekarno membacakan pidato dan proklamasi kemerdekaan 

c. Pengetikan teks proklamasi 

d. Upacara bendera pengibaran sang merah putih dan histeria kemerdekaan  

e. Penyusunan teks proklamasi oleh Sukarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Soebarjo 

2. Uraikanlah kejadia pada peristiwa dengan melengkapi titik-titik dibawah ini: 

a. perdebatan golongan muda dan ...... saat perumusan teks proklamasi 

Pada awalnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan 

semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh .... dari pihak yang masih 

menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI tidak menyetujuinya. Pada akhirnya, 

disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga 

menginginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh enam .... bersama 

Soekarno dan .... dan bukan para anggota PPKI. Mereka beranggapan bahwa PPKI 

adalah wakil Jepang. Kemudian dicapailah kesepakatan dengan menuliskan 

“....................”. 

b. detik-detik proklamasi  

Jumat tanggal ..... di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diadakan upacara bendera 

dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang hadir 

di antaranya adalah .... , Dr. Moewardi, A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito dan 

tokoh-tokoh dari PPKI maupun para pemuda. Tepat pukul .... WIB ...... berpidato 

singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 
3. Temukan perbedaan pada teks sebelum diketik dan setelah diketik dibawah ini (boleh 

dilingkari pada bagian yang berbeda ataupun ditulis perbedaannya) 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI MANDIRI 

Uraian 

1. a. Penyusunan teks proklamasi oleh Sukarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Soebarjo 

  b. Perdebatan antara golongan tua dan muda mengenai penandatanganan pada teks 

  c. Pengetikan teks proklamasi (sebutkan perbedaan teks asli dan setelah diketik) 

  d. Soekarno membacakan pidato dan proklamasi kemerdekaan 

  e. Upacara bendera pengibaran sang merah putih dan histeria kemerdekaan  

2. a. Pada awalnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan 

semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak yang masih 

menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI tidak menyetujuinya. Pada akhirnya, 

disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga 

meninginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh enam pemuda 

bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Mereka beranggapan 

bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian dicapailah kesepakatan dengan 

menuliskan “atas nama bangsa Indonesia”. 

b. Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diadakan upacara 

bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh 

yang hadir di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Moewardi, A.A. Maramis, 

A.G. Pringgodigito dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun para pemuda. Tepat pukul 

10.00 WIB Ir. Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia.  

3. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Kata “Tempoh” diubah menjadi “Tempo”. 

b. Kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia“ diubah menjadi “atas nama bangsa 

Indonesia”. 

c. Tulisan “Djakarta, 17 – 8 –‟ 05” menjadi “Jakarta , hari 17 bulan 8 tahun „05”. 

Angka tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605 menurut kalender 

Jepang.  
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SILABUS 

 
Nama Sekolah :  SD Negeri Wates 01 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas / Semester :  VA/ II 

Alokasi Waktu :  3x35 menit  

Standar Kompetensi                   : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Tabel 6.24 Silabus Siklus III 
 

N

o 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Aloksi 

Waktu 
Penilaian 

Media 

 
Sumber 

1.   2.3 Menghargai 
jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 
mempersiapk

an 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.5Menyeb
utkan tokoh-

tokoh 

kemerdekaan 

Indonesia 
2.3.6Menjelas

kan peran 

tokoh dalam 

memperjuang
kan 

kemerdekaan 

2.3.7Menentu

kan sikap 
untuk 

menghargai 

para pejuang 

kemerdekaan 

 

Mengha
rgai 

Tokoh-

tokoh 

Kemerd
ekaan 

Indonesi

a 

1. Guru mengajak siswa 
bergembira di awal 

pelajaran 

2. Guru menyajikan materi 

dengan alat bantu topeng 
tokoh proklamasi, tanya 

jawab mengenai materi 

yang disampaikan dengan 

flashcard 
3. Siswa berkelompok untuk 

mengerjakan LKS 

4. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi dan 
mendemonstrasikan secara 

bergantian 

5. Siswa bermain flashcard 

untuk mengulang materi 
6. Guru memberi reward pada 

siswa aktif 

7. Menutup pelajaran 

3x35 
menit 

 

 

 
 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal : tanya jawab awal 

pembelajaran 

Tes proses : saat proses pembelajaran 

berlangsung 

Tes akhir : saat proses pembelajaran 

berakhir 

Tindak lanjut : pekerjaan 

rumah,  

2. Jenis tes 

Tes tertulis: tes objektif 

Tes lisan: tes unjuk kerja, lembar 

kerja, tes formatif, pekerjaan rumah. 

3. Alat tes 

Soal tes  : terlampir 

Kunci jawaban : terlampir 

Kreteria Penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

Pilihan Ganda 

Isian  

Esai  

1. Flashcard 
2. Gambar 

“Siswa 

Berpresta

si”, 
“Upacara 

Hikmat”, 

dan 

“Peringat
an HUT” 

3. Topeng 

tokoh 

proklama
si 

4. Speaker 

5. Laptop 

Sumber Guru  
1. Departeman Pendidikan Nasional. 2006. 

Standar Isi Kompetensi dasar Mata 

Pelajaran IPS SD/MI. Jakarta: BSNP. 

2. Arsyad, Azhar. 2013. Media 
Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

3. DePorter, Bobbi. 2010. Quantum 

Teaching: Mempraktekkan Quantum 
Learning di Ruang-Ruang Kelas. Bandung: 

Kaifa 

4. Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu 

Media Pengajaran. Jogjakarta : Diva Press 

Sumber Siswa 

1. Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu 

Pendidikan Sosial 5: untuk SD/mi kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

2. Sutrisno,dkk. 2008. Mengenal Lingkungan 

Sosialku Ilmu Pendidikan Sosial untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan 

3. Buku ajar buatan guru 
 

        Semarang, 12 Maret 2014 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA         Guru 

 

 

 

Maryani, S.Pd        Nesya Wulan Setyaningsih 
NIP. 19590501 198012 2 007        NIM 1401410409 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD N Wates 01 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Jumlah Pertemuan :  1 X pertemuan 

Alokasi Waktu   :   3x35 menit 

  

A. Standar Kompetensi  

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

C. Indikator 

2.3.7 Menyebutkan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia 

2.3.8 Menjelaskan peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan 

2.3.9 Menentukan sikap untuk menghargai para pejuang kemerdekaan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati  topeng  tokoh-tokoh pejuang proklamasi siswa dapat 

menyebutkan tokoh-tokoh dalam detik-detik proklamasi dengan benar. 

2. Melalui kerjasama kelompok membuat peta pikiran siswa dapat menjelaskan peran 

tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan kreatif. 

3. Dengan memainkan adegan menghargai tokoh pejuang kemerdekaan siswa dapat 

menentukan sikap untuk menghargai para pejuang kemerdekaan dengan percaya 

diri. 

Karakter yang diharapkan : bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif. 

E. Materi Pokok 

Menghargai Tokoh-Tokoh Kemerdekaan Indonesia 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific Appoach 

Metode  : tanya jawab, ceramah, diskusi, demonstrasi, permainan 

Model  : Quantum Teaching 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Mempersiapkan media meliputi  flashcard, laptop, speaker, dan 

topeng tokoh proklamasi. 

b. Siswa memasuki ruangan diiringi lagu agar bersemangat 

mengikuti pelajaran. 

c. Mengajak siswa berdo‟a. 

d. Mengecek kehadiran siswa. 

2. Kegiatan Awal  

a. Guru melakukan apersepsi pada siswa.  

“Agar kalian lebih semangat dalam belajar mari kita menyanyi 

lagu Hening Cipta semua berdiri”. Siswa menyanyi sambil 

diiringi musik. Selanjutnya guru mengaitkan lagu tersebut 

dengan materi yang akan dipelajari. 

b. Siswa memperhatikan apersepsi dari guru mengenai dialog Bung 

Karno pada saat pembacaan teks proklamasi menggunakan 

flashcard dengan membacakan dialok memakai topeng tokoh 

Sukarno. (Tumbuhkan) (mengamati) 

“Proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan 

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan 

kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara  

seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 

Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Sukarno Hatta.” 

Mengapa Sukarno yang membacakan teks proklamasi?karena 

Sukarno merupakan salah satu tokoh yang membuat dan 

menandatangani teks proklamasi.  

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

d. Siswa mendengarkan informasi mengenai langkah dan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(5 menit) 

 

 

 

 

 

 

(10 menit) 

 

 

3. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi 

1) Siswa  mengamati guru menggunakan topeng tokoh 

(70 menit) 
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proklamasi, menyimak dialognya tetang peran dalam 

kemerdekaan Indonesia. (mengamati) 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai cara 

menghargai meggunakan flashcard. (Alami) (menanya dan 

mengumpulkan informasi)  

b. Elaborasi 

1) Siswa dibagi guru menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen, satu kelompok terdiri dari 6 anak.  

2) Setiap kelompok diberi  flashcard, LKS, manila, gambar, 

skenario, lembar penilaian unjuk kerja, bintang dan kartu kata 

dari guru.  

3) Siswa mengerjakan soal LKS melalui kegiatan diskusi 

kelompok dengan dibimbing oleh guru. (mengumpulkan 

informasi dan mengasosiasi)  

4) Siswa menyimpulkan materi peran tokoh-tokoh pejuang 

kemerdekaan dan bagaimana menghargai tokoh-tokoh yang 

berjasa dalam mempersiapkan kemerdekaan dengan bantuan 

media flashcard siswa menjelaskan gambar yang didapatkan. 

(Namai) (mengasosiasi) 

5) Kelompok mempresentasi hasil diskusi secara bergantian dan 

memainkan adegan menghargai tokoh proklamasi sesuai 

flashcard yang didapat. (Demonstrasi) (mengamati dan 

mengkomunikasikan) 

6) Kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan 

serta penilaian saat presentasi flashcard, peta pikiran, dan 

demonstrasi. (menanya) 

7) Siswa kembali kekelompok masing-masing dan melakukan 

permainan flashcard untuk menguatkan materi yang telah 

didapatkan dipandu oleh guru. (Ulangi) (mengkomunikasikan 

dan mengamati) 

c. Konfirmasi 

1) Guru melengkapi point-point yang kurang dari hasil diskusi 

siswa mengenai tokoh-tokoh Proklamasi Kemerdekaan 
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Indonesia. (mengasosiasi) 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang telah dipelajari. (mengkomunikasikan) 

3) Siswa teraktif dan kelompok terbaik dalam pembelajaran 

diberi reward atau penghargaan, dan yang belum diberi 

motivasi. (Reward) 

4. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menarik kesimpulan mengenai peran tokoh-

tokoh pejuang kemerdekaan dan bagaimana menghargai tokoh-

tokoh yang berjasa dalam mempersiapkan kemerdekaan.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi mandiri. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran. 

(20 menit) 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber Guru 

Departeman Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi Kompetensi dasar Mata Pelajaran 

IPS SD/MI. Jakarta: BSNP. 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

DePorter, Bobbi. 2010. Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Learning di 

Ruang-Ruang Kelas. Bandung: Kaifa 

Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu Media Pengajaran. Jogjakarta : Diva Press 

2. Sumber Siswa 

Syamsiyah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pendidikan Sosial 5: untuk SD/mi kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan (hal 93-94) 

Sutrisno,dkk. 2008. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu Pendidikan Sosial untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan (hal 145) 

 Buku ajar buatan guru 

Media Belajar 

1. Flashcard 

2. Gambar “Siswa Berprestasi”, “Upacara Hikmat”, dan “Peringatan HUT” 

3. Topeng Tokoh Proklamasi 

4. Speaker 
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5. Laptop 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal : tanya jawab awal pembelajaran 

Tes proses : saat proses pembelajaran berlangsung 

Tes akhir : saat proses pembelajaran berakhir 

Tindak lanjut : pekerjaan rumah 

2. Jenis tes 

Tes tertulis  : tes objektif 

Tes lisan  : tes unjuk kerja, lembar kerja, tes formatif 

3. Alat tes 

Soal tes  : terlampir 

Kunci jawaban : terlampir 

Kreteria Penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

Pilihan Ganda 

Isian 

Uraian   

  Semarang,  12 Maret 2014 

        Mengetahui        

 Guru Kelas VA Guru  

 

 

 

Maryani, S.Pd Nesya Wulan Setyaningsih 

NIP. 19590501 198012 2 007 NIM 1401410409 

 

Kepala SDN Wates 01 
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SINTAK  

 

Model Quantum Teaching dengan Media Flashcard   

 

1. Siswa diajak guru untuk bergembira, mengamati flashcard di awal pelajaran agar 

berminat mengikuti pembelajaran. (Mengamati) (Tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tanya jawab setelah menyimak penjelasan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari guru dengan media flashcard. 

(Mengamati, menanya dan mengumpulkan informasi) (Alami) 

3. Siswa menyimpulkan materi perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

melalui pemberian identitas dan membuat peta pikiran dengan bantuan media flashcard 

dalam kegiatan diskusi kelompok. (Mengumpulkan informasi dan mengasosiasi) 

(Namai)  

4. Siswa mempresentasi hasil kerja kelompok, siswa mendemonstrasikan materi perjuangan 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (mengsosiasi dan mengkomunikasikan) 

(Demonstrasi) 

5. Siswa berkelompok untuk bermain flashcard dipandu oleh guru. (mengkomunikasikan 

dan mengamati) (Ulangi) 

6. Siswa diberi umpan balik berupa motivasi ataupun penghargaan dari hasil pembelajaran 

baik kelompok ataupun individu. (Reward) 
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BAHAN AJAR 
 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

A. Standar Kompetensi  

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 

  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

C. Indikator 

2.3.7 Menyebutkan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia 

2.3.8 Menjelaskan peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan 

2.3.9 Menentukan sikap untuk menghargai para pejuang kemerdekaan 

  
MENGHARGAI TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN INDONESIA 

 

Penjajahan bangsa Indonesia mengusir penjajah sudah dimulai sejak penjajah 

menginjakkan kakinya di Indonesia. Munculnya para tokoh atau pahlawan yang berjuang 

melawan penjajah seringkali mengalami kegagalan karena tidak adanya rasa persatuan dan 

kesatuan. Masing-masing tokoh masih berjuang, membela dan mempertahankan daerahnya 

sendiri-sendiri. Sejak lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908, perjuangan yang awalnya bersifat 

kedaerahan selalu gagal. Perjuangan berubah menjadi terorganisir dalam bentuk organisasi. 

Organisasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para pelajar STOVIA. 

Kemudian diikuti dengan lahirnya berbagai organisasi seperti Serikat Dagang Islam (SDI), 

Muhammadiyah, Indische Partij, dan lain-lain. Semua organisasi tersebut bertujuan untuk 

mencapai Indonesia merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, cita-cita untuk merdeka 

semakin menggelora di hati para pejuang. Pada akhirnya, generasi muda mendesak Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

1. Tokoh-Tokoh Kemerdekaan Indonesia 

Di bawah ini dibahas para tokoh kemerdekaan bangsa Indonesia , di antaranya 

sebagai berikut. 

a.  Ir. Soekarno 

Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 

dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno sebagai tokoh pada masa perjuangan 

hingga masa kemerdekaan menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. 

Karena jasa-jasanya, sejak tahun 1986 Soekarno memperoleh pemberian gelar Pahlawan 

Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Beberapa peran Bung Karno di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

1) Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda 

bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo. 

2) Bung Karno menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung 

Hatta. 

3) Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kediamannya di 

jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta 
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b. Drs. Moh. Hatta 

Mohammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau meninggal 

pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. 

Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, lahir di Bukittinggi, 

Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 – wafat di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) 

adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta 

adalah teman seperjuangan Bung Karno. Beberapa peran Bung Hatta dalam Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda 

bersama Bung Karno dan Mr. Achmad Soebardjo. 

2) Bung Hatta menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung 

Karno. 

c. Achmad Soebarjo 

Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 – 

wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang 

pertama. Mr. Achmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang 

berperan dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun peranan Mr. 

Achmad Soebardjo adalah menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi 

Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. 

d. Laksamana Maeda 

Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran 

Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah Sekutu yang 

melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Peranannya dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah  menyediakan 

rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

e. Sukarni 

Sukarni (lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916-wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada 

umur 54 tahun), yang nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo, adalah tokoh pejuang 

kemerdekaan Indonesia. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih 

melawan penjajah. Peran Sukarni antara lain sebagai berikut: 

1) Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi adalah Bung Karno dan 

Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. 

2) Sukarni jugalah dan para golongan muda yang mendesak Soekarno & Hatta agar segera 

mempercepat proklamasi kemerdekaan RI 

f. Fatmawati 

Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan 

meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. 

Fatmawati setia menemani Bung Karno selama masa perjuangan. Peranan Fatmawati dalam 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai penjahit Bendera Pusaka Sang Saka 

Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan 

Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. 

g. Sayuti Melik  

Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Peran Sayuti Melik adalah sebagai berikut pengetik naskah 
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Proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. 

2. Menghargai Jasa-Jasa Pahlawan 

Kemerdekaan yang dinikmati sekarang, bukan pemberian dari Jepang atau pemerintah 

Belanda. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan Bangsa Indonesia sendiri. Dalam 

perjuangan mencapai Indonesia merdeka, para pahlawan mengorbankan harta, benda, dan 

nyawa. Tidak terhitung jumlah putra bangsa yang gugur di seluruh Nusantara. Mereka rela 

mempertahankan jiwa raga demi membela tanah air Indonesia. Ada beberapa cara 

mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, di antaranya sebagai berikut. 

a. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara mengheningkan cipta yang 

tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. 

b. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan semoga arwahnya 

diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi kemerdekaan 

dengan kegiatan yang positif. Kegiatan itu misalnya belajar dengan rajin dan tekun, 

meningkatkan keterampilan dan kecakapan, bersikap dan bertingkah laku yang baik. 

e. Ikut memperingati kegiatan hari besar nasional, seperti HUT Kemerdekaan RI, Hari 

Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan peringatan hari nasional lainnya. 

f. Disiplin dalam melaksanakan setiap pekerjaan. 

g. Membantu orang tua di rumah. 

h. Ikut menjaga nama baik para tokoh kemerdekaan. 
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SKENARIO SIKLUS III 

Menghargai Tokoh-Tokoh Proklamasi 

 

1. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara mengheningkan cipta 

yang tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. 

Siswa kelas VA mengikuti upacara 17 Agustus yang di adakan di halaman sekolah. Tibalah 

saat mengheningkan cipta dengan lagu syukur dimulai, semua warga sekolah yang mengikuti 

upacara terdiam menundukkan kepala. Namun tiba-tiba ada 2 anak dibarisan kelas VA yang 

asik bercanda tertawa. Sampai ditegur oleh guru yang berada di belakang barisan. 

Kepala Sekolah : “ untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan marilah 

kita menundukkan kepala mendoakan mereka dengan 

mengheningkan cipta, Hening cipta mulai.” 

Paduan Suara : “ Dengar...seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur 

remaja diribaan bendera bela nusa bangsa...” 

Anton : “ hahahhaa... hush aku jangan digelitikin dong To.” 

Dila : “ habis kamu konsen banget, kan aku jadi pengen usil, hehehhee” 

Guru : “ Hush... klu kalian masih mau rame jangan berada di barisan 

upacara, ini saatnya menghargai para pahlawan bukan bercanda.” 

Anton dan Dito : “ Iya bu maaf tidak kami ulangi lagi.”  

2. Sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi kemerdekaan 

dengan kegiatan yang positif. Kegiatan itu misalnya belajar dengan rajin dan tekun, 

meningkatkan keterampilan dan kecakapan, bersikap dan bertingkah laku yang baik. 

Sepulang sekolah Nino segera ganti baju, kemudian ke dapur membantu ibunya yang sedang 

menyiapkan makan siang. Selesai makan siang ia berangkat ke sekolah untuk mengikuti 

ekstrakulikuler pramuka, dan malam harinya belajar di rumah. Nino selalu mendapatkan 

peringkat 3 besar di kelasnya mulai dari kelas I-V dan selalu diikutkan dalam lomba tingkat 

kabupaten sampai provinsi. Tak lupa dia juga selalu beribadah setiap hari. Dia melakukan itu 

semua agar bisa menjadi anak Indonesia yang membanggakan.   

Ibu Nino : “ Lho, sudah pulang nak, bagaimana tadi kegiatan disekolah? 

Nino : “ Alhamdulillah bu, Nino ditunjuk bu guru ikut lomba siswa teladan 

masih 1 bulan lagi persiapannya.” 

Ibu Nino : “ Wah, Kakak memang anak yang membanggakan ya, Kakak harus 

lebih rajin belajar lho. Biar menjadi juara 1. Tolong angkat makanan 

ini ke ruang makan kak.” 

Nino : “ Iya bu.” 

Dina : “ Bu, nanti jam 2 ada ekskul pramuka disekolah, adek gak berangkat 

ya lagi males PR nya banyak.” 

Nino : “ Jangan gitu dong dek nanti berangkat bersama kakak ya, nanti 

malam kakak bantu adek mengerjakan PR.”   

Dina : “ Ya udah adek berangkat.” 

Ibu Nino : “ Gitu ya anak ibu yang membanggakan, selalu mengisi kegiatan 

positif setiap hari melanjutkan perjuangan para pahlawan setelah 

merdeka.” 

3. Ikut memperingati kegiatan hari besar nasional, seperti HUT Kemerdekaan RI, Hari 

Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan peringatan hari nasional lainnya. 
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Peringatan HUD Kemerdekaan RI dimeriahkan dengan berbagai acara seperti bersih desa, 

jalan sehat, lomba paduan suara, balap karung, lomba masak, tarik tambang, dll di Desa 

Karang. Vina, Dina, dan Fero ikut memeriahkan acara tersebut. Vina ikut bersih-bersih desa, 

Fero ikut lomba paduan suara,  dan Dina ikut balap karung. Mereka mengikuti peringatan 

HUT Kemerdekaan agar semangat kemerdekaan masih selalu terasa dan persatuan kesatuan 

antar warga semakin kuat. 

Vina : “ Hai, ayow ikut lomba balap karung memeriahkan acara 17an.” 

Dina : “ Dimana? Aku jadi berminat biar makin meriah acaranya.” 

Vina : “ Di depan Balai Desa, banyak banget acaranya. Tadi pagi aja semua 

warga pada bersih-bersih gotong royong nyiapin acara ini.” 

Fero : “ Tadi pagi aku ikut lomba paduan suara, selesai upacara bendera di 

alun-alun.” 

Dina : “ Oh ya selamat ya dapet juara 1 katanya. Ya udah yuk kita ke Balai 

Desa biar makin meriah acaranya” 

Fero : “ Iya, makasih... kita telah merdeka dan kemerdekaan itu harus kita 

rayakan. Dengan kita gotong royong dan memeriahkan seperti ini 

semangat kemerdekaan tidak luntur dan kita semakin bersatu.”  
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LEMBAR KERJA SISWA 

 
 

 

 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : VA/ II 

Alokasi waktu  : (3x35 menit) 

Kegiatan 1 

- Alat : 

1. Lembar Kegiatan Siswa 

   2.Alat tulis 

3. Flashcard 

4. Kertas manila bergambar 

 5. Gambar “Siswa Berprestasi”, “Upacara Hikmat”, dan “Peringatan HUT” 

6. Stiker bintang besar 5 

7. Skenario 

8. Lembar Penilaian Unjuk Kerja    

- Langkah Kerja: 

Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi dengan teman sekelompokmu 

 1.   Namailah, setiap kartu yang ada dengan menenmpel potongan kartu serta bacalah 

keterangannya terlebih dahulu!  

2. Buatlah peta pikiran sesuai dengan gambar pada kertas manila, sesuai gambar yang 

kalian dapatkan 

a. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 

b. Sesuai gambar yang kalian peroleh beri cabang arah panah menjelaskan peristiwa 

tersebut. 

c. Boleh digambar atau hanya dengan tulisan saja 

d. Hiasan secantik dan serapi mungkin. Usahakan penjelasan lengkap dengan bahasa 

yang benar setiap keterangan.  

3. Memainkan adegan, salah satu dibawah ini, sesuai undian kelompok. Kelompok yang 

tidak melakukan demonstrasi harus menilai temannya yang maju di depan dengan 

mengisi lembar unjuk kerja: 

a. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara mengheningkan 

cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. (kelompok 1 & 4) 

b. Sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi 

kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Kegiatan itu misalnya belajar dengan 

rajin dan tekun, meningkatkan keterampilan dan kecakapan, bersikap dan 

bertingkah laku yang baik. (kelompok 2&5) 

c. Ikut memperingati kegiatan hari besar nasional, seperti HUT Kemerdekaan RI, 

Hari Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan peringatan hari 

nasional lainnya. (kelompok 3&6) 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ................................ 

1. .......................................................... 

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

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

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

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

6. .......................................................... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Menamai Peta Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Soekarno Drs. Moh Hatta Achmad Soebarjo 

Laksamana Maeda Sukarni Fatmawati 

Sayuti Melik 
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2. PRODUK PETA PIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.7 Peta Pikiran Siklus III 

 

 

 

 

 

 

Tokoh-Tokoh 

Proklamasi 

Kemerdekaan 

a. Bung Karno menyusun konsep teks 
proklamasi di rumah Laksamana 
Tadashi Maeda bersama Bung Hatta 
dan Mr. Achmad Soebardjo. 

b. Bung Karno menandatangani teks 
Proklamasi atas nama bangsa 
Indonesia bersama Bung Hatta. 

c. Bung Karno membacakan teks 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 
kediamannya di jalan Pegangsaan 
Timur No. 56, Jakarta 

a. Bung Hatta menyusun 
konsep teks proklamasi di 
rumah Laksamana Tadashi 
Maeda bersama Bung 
Karno dan Mr. Achmad 
Soebardjo. 
b. Bung Hatta 
menandatangani teks 
Proklamasi atas nama 
bangsa Indonesia bersama 
Bung Karno. 

 

Mr. Achmad 
Soebardjo menyusun 
konsep teks 
proklamasi di rumah 
Laksamana Tadashi 
Maeda bersama 
Bung Karno dan 
Bung Hatta. 

Laksamana Tadashi 
Maeda menyediakan 
rumahnya untuk 
tempat penyusunan 
konsep teks 
Proklamasi 
Kemerdekaan 
Indonesia 

a.Sukarni mengusulkan agar 
yang menandatangani teks 
Proklamasi adalah Bung 
Karno dan Bung Hatta atas 
nama bangsa Indonesia. 
b. Sukarni jugalah dan para 
golongan muda yang 
mendesak Soekarno & Hatta 
agar segera mempercepat 
proklamasi kemerdekaan RI 

Fatmawati 
menjahit 
Bendera Pusaka 
Sang Saka Merah 
Putih yang turut 
dikibarkan pada 
upacara 
Proklamasi 
Kemerdekaan 
Indonesia 

Sayuti Melik 
mengetik 
naskah 
Proklamasi 
setelah ia 
sempurnakan 
dari tulisan 
tangan Bung 
Karno 
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PENILAIAN PRODUK 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak 

Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada satu deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada dua deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada tiga deskriptor yang tampak (Usman, 2011:129) 

Tabel 6.25 Penilaian Produk 

No 
Aspek-Aspek yang 

Dinilai 
Diskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Persiapan  a. membawa alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

   

 

b. menyiapkan alat dan bahan di atas 

meja kelompok 

c. memperhatikan petunjuk guru 

sebelum membuat produk 

2. Langkah kerja g. membuat peta pikiran dengan 

anggota kelompok 
   

 

h. membuat garis penghubung  

i. membuat kalimat penjelas setiap 

cabang pikiran 

3. Hasil produk peta 

pikiran 

g. produk yang dihasilkan sesuai 

dengan materi yang pelajari  

   

 

h. produk menjelaskan isi gambar 

dengan bahasa yang tepat 

i. cabang peta pikiran banyak dan 

meluas  

4. Kerapian produk 

peta pikiran  

g. produk bersih dari coretan 

   

 

h. menghias produk dengan warna yang 

menarik 

i. produk dibuat dengan tulisan yang 

rapi 

Jumlah     

Keterangan: 

Tabel 6.26 Kriteria Kategori Produk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Produk Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10  ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4  ≤ skor < 6,5 Kurang D 
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PENILAIAN KARAKTER SISWA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar  :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak 

Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika ada satu deskriptor yang tampak 

Skor 3, jika ada dua deskriptor yang tampak 

Skor 4, jika ada tiga deskriptor yang tampak 

Skor 5, jika ada empat deskriptor yang tampak (Usman, 2011:129) 

Tabel 6.27 Penilaian Karakter Siswa 

No. Karakter Bangsa Deskriptor 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Bertanggung jawab a. Siswa tertib selama mengikuti 

pembelajaran 

     

b. Siswa melakukan semua instruksi 

guru dari awal hingga akhir 

c. Siswa melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 

d. Siswa menjaga kebersian lingkungan 

kelas 

2. Percaya diri a. Siswa berani menyatakan pendapat      

b. Siswa berani bertanya  

c. Siswa pantang menyerah  

d. Siswa berpenampilan tenang saat 

tampil di depan kelas 

3. Saling menghargai a. Siswa menerima perbedaan pendapat      

b. Siswa mengakui kelebihan orang lain 

c. Siswa dapat bekerjasama 

d. Siswa membantu orang lain 

4. Kompetitif a. Siswa berani bersaing      

b. Siswa menunjukkan semangat 

berprestasi 

c. Siswa memiliki keinginan untuk tahu 

d. Siswa tampil beda dan unggul  

Jumlah      

Keterangan: 

Tabel 6.28 Kriteria Kategori Karakter  

 

 

 

Kriteria Sikap Kategori Nilai 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik A 

12 ≤ skor < 16,5 Baik B 

7,5 ≤ skor < 12 Cukup C 

4  ≤ skor < 7,5 Kurang D 
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PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Wates 01 

Nama Siswa  : 

Mata Pelajaran : IPS 

Kompetensi Dasar :2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada aspek yang tampak  

 

Tabel 6.29 Penilaian Produk Siklus III 

 

No Aspek yang Dinilai Baik Tidak Baik 

1. Kesesuaian tokoh dengan peran dalam skenario   

2. Volume suara saat melakukan demonstrasi   

3. Variasi suara setiap tokoh    

4. Keluesan memainkan peran tokoh   

5. Ketepatan waktu masuk dan keluar dalam demonstrasi   

Jumlah   

 

Keterangan : 

Jika 5 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori sangat baik 

Jika 4 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori baik 

Jika 3 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori cukup baik 

Jika 1 atau 2 aspek baik kemampuan demonstrasi siwa masuk kategori kurang baik 
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PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI MANDIRI 

 

Tabel 6.30 Pedoman Penskoran Soal Siklus III 

Nomor Butir Soal Aspek Penilaian Skor 

Uraian 

1. 

 

Menjawab benar semua 4 

Menjawab banar 6 4 

Menjawab banar 5 3 

Menjawab benar 4 3 

Menjawab benar 3 2 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab banar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 1 

2. 

 

Menjawab benar semua 8 

Menjawab banar 6 7 

Menjawab banar 5 6 

Menjawab benar 4 5 

Menjawab benar 3 4 

Menjawab benar 2 3 

Menjawab banar 1 2 

Tidak menjawab/salah semua 1 

3.  

 

Menjawab benar semua 8 

Menjawab banar 4 6 

Menjawab benar 3 4 

Menjawab benar 2 2 

Menjawab benar 1 1 

Tidak menjawab/salah semua 0 

 20 

 

Pedoman Penilaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B = Skor yang didapat siswa x 100 = 

                     Skor keseluruhan 
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MEDIA SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.14 Speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.15 Topeng Tokoh Pejuang 

Kemerdekaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.16 Laptop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmabar 6.17 Flashcard Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.18 Flashcard Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.19 Topi-topian 
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KISI-KISI SOAL 

 
 

Mata Pelajaran :  IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Tabel 6.31 Kisi-Kisi Soal Siklus III 
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Jenjang Level 

Nomor 

Soal 
Materi 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahanka

an kemerdekaan 

Indonesia  

  2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.7 Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

kemerdekaan Indonesia 

2.3.8 Menjelaskan 

peran tokoh dalam 

memperjuangkan 

kemerdekaan 

2.3.9 Menentukan 

sikap untuk 

menghargai para 

pejuang kemerdekaan 

 

CI 

Mengingat 

 

C2 

Memahami 

 

 

C3 

Menganalisis 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

 

 

Sulit 

Uraian no 1 

 

 

Uraian no.2 

 

 

 

Uraian no3 

Tokoh-tokoh yang 

berjuang dalam 

kemerdekaan  

Peran tokoh-tokoh 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Cara menghargai 

dan mengenang para 

tokoh dalam 

kehidupan sehari-

hari. 
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EVALUASI MANDIRI 

 

 
 

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini 

1. Sebutkan tokoh-tokoh kemerdekaan dibawah ini 

 

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

 

 

10)  

11)  

 

 

12)  

13)  

 

 

 

 

 

 

14)  

 

 

 

Nama     : ............................... 

No.Absen: ............................... 

Kelas     : ............................... 

 

a. b. c. 

d. e. f. 

g. 
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2. Jelaskan peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan 

menjodohkan tokoh sesuai peran yang dilakukan berikut: 

Moh Hatta 

 a. menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda  

b. menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa 

Indonesia bersama Bung Hatta 

c. membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia di kediamannya di jalan Pegangsaan 

Timur No. 56, Jakarta 

Ahmad Soebarjo 

a. menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda 

b. Menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa 

Indonesia bersama Bung Karno 

Sayuti Melik 

a. Menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan 

Bung Hatta 

Fatmawati 

a. Ia melanggar perintah Sekutu yang melarang para 

pemimpin Indonesia mempersiapkan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 

b. menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan 

konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Laksamana Maeda 

a. Mengusulkan agar yang menandatangani teks 

Proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas 

nama bangsa Indonesia 

b. Mendesak Soekarno & Hatta agar segera 

mempercepat proklamasi kemerdekaan RI 

Sukarni 
a. Mengetik naskah Proklamasi setelah ia sempurnakan 

dari tulisan tangan Bung Karno 

3. Tentukan sikap untuk menghargai para pejuang kemerdekaan dengan 

melingkari sikap yang benar berikut: 

a. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara 

mengheningkan cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para 

pahlawan. Siswa siswi berriau gurau tidak memedulikan acara hening 

cipta. 

b. Bermalas-malasan dirumah tidak membantu orang tua. 

c. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan semoga 

para pejuang kemerdekaan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Ikut demonstrasi dan mengkritisi pemerintah 

e. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi 

kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Kegiatan itu misalnya belajar 

dengan rajin dan tekun, meningkatkan keterampilan dan kecakapan, 

bersikap dan bertingkah laku yang baik. 

g. Ikut memperingati kegiatan hari besar nasional, seperti HUT 

Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan 

Nasional, dan peringatan hari nasional lainnya. 

h. Berangkat sekolah terlambat sehingga dihukum guru. 

i. Ikut tawuran pelajar dan melakukan keonaran di tempat umum 

j. Ikut menjaga nama baik para tokoh kemerdekaan. 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI MANDIRI 

Uraian 

1. Tokoh Kemerdekaan Indonesia 

a. Ir. Soekarno 

b. Drs. Moh. Hatta 

c. Achmad Soebarjo 

d. Laksamana Maeda 

e. Sukarni 

f. Fatmawati 

g. Sayuti Melik  

2. Beberapa peran Bung Karno di antaranya adalah sebagai berikut. 

a. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana 

Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo. 

b. Bung Karno menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa 

Indonesia bersama Bung Hatta. 

c. Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 

kediamannya di jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta 

Beberapa peran Bung Hatta dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

a. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana 

Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Achmad Soebardjo. 

b. Bung Hatta menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa 

Indonesia bersama Bung Karno. 

Adapun peranan Mr. Achmad Soebardjo adalah sebagai berikut:  

a. Mr. Achmad Soebardjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. 

Peran Laksamana Maeda adalah 

d.  Ia melanggar perintah Sekutu yang melarang para pemimpin 

Indonesia mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

e. Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat 

penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Peran Sukarni antara lain sebagai berikut. 

a. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi 

adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. 

b. Sukarni jugalah dan para golongan muda yang mendesak Soekarno & 

Hatta agar segera mempercepat proklamasi kemerdekaan RI 

Peranan Fatmawati dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah 

sebagai berikut. 

a. Fatmawati menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang 

turut dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 

Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta 
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Peran Sayuti Melik adalah sebagai berikut. 

a. Sayuti Melik mengetik naskah Proklamasi setelah ia sempurnakan dari 

tulisan tangan Bung Karno. 

3. Ada beberapa cara mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, di 

antaranya sebagai berikut. 

a. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara 

mengheningkan cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para 

pahlawan. 

b. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan 

semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk 

mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Kegiatan itu 

misalnya belajar dengan rajin dan tekun, meningkatkan keterampilan 

dan kecakapan, bersikap dan bertingkah laku yang baik. 

e. Ikut memperingati kegiatan hari besar nasional, seperti HUT 

Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan 

Nasional, dan peringatan hari nasional lainnya. 

f. Disiplin dalam melaksanakan setiap pekerjaan. 

g. Membantu orang tua di rumah. 

h. Ikut menjaga nama baik para tokoh kemerdekaan. 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

Tabel 6.32 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 

No. Indikator 
SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

Skor K Skor K Skor K 

1. Mengelola ruang, waktu, 

fasilitas belajar.  
4 B 5 A 5 A 

2. Melaksanakan kegiatan awal 

dengan membuka pelajaran.  
4 B 5 A 5 A 

3. Menyajikan informasi 

berupa materi yang akan 

diajarkan.  

4 B 5 A 4 B 

4. Melibatkan siswa aktif untuk 

berpendapat dan menjawab 

pertanyaan dalam 

pembelajaran menggunakan 

flashcard.  

3 B 5 A 5 A 

5. Membagi siswa dalam 

kelompok secara heterogen.  
4 B 4 B 5 A 

6. Memfasilitasi siswa  

melakukan diskusi untuk 

menamai flashcard dan 

membuat peta pikiran.  

5 A 5 A 5 A 

7. Memimpin siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok dan 

demonstrasi. 

3 B 4 B 5 A 

8. Memimpin kegiatan bermain 

flashcard untuk mengulangi 

materi. 

3 B 4 B 5 A 

9. Memberikan umpan balikan 

terhadap siswa.  
4 B 5 A 5 A 

10. Memberi tindak lanjut dan 

menutup pelajaran. 
4 B 4 B 4 B 

Jumlah 38 46 48 

Rata-rata 3,8 4,6 4,8 

Persentase 76% 92% 96% 

Kategori Baik Sangat baik Sangat baik 

Semarang, 12 Maret 2014 

Guru Kolaborator 

 

 

Maryani, S.Pd 
NIP. 19590501 198012 2 007 

LAMPIRAN 3 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

Tabel 6.33 Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No. Nama 
Indikator Jumlah 

K 
1 2 3 4 5 6 7 8 Skor  

1 Risky Edo Santoso   4 4 5 3 2 4 3 4 29 B 

2 Turyanto 
 

5 5 5 4 2 4 3 4 32 B 

3 Ahmad Syaifudin R. 5 5 5 5 3 5 4 4 36 A 

4 Devi Irawati 
 

5 5 4 5 3 5 4 5 36 A 

5 Devila Ovalianti   5 5 3 5 3 5 4 5 35 A 

6 Pidhy S. 
 

5 4 5 5 3 5 4 5 36 A 

7 Ridho Remboko   5 5 4 4 2 4 3 4 31 B 

8 Ahmad Yanuri 
 

4 4 4 5 3 4 4 5 33 A 

9 Anang Albar Hakiki 5 5 3 4 4 5 4 5 35 A 

10 Alya Zahra Pradani 
 

5 5 5 3 3 5 4 5 35 A 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 5 5 4 5 3 5 4 5 36 A 

12 Azizul Alfan 
 

5 5 4 5 3 5 4 4 35 A 

13 Christian Adi Nugroho 5 4 5 5 4 5 5 5 38 A 

14 Dewa Gilang Prasetyo 5 4 3 4 4 5 3 5 33 A 

15 Fadhila Tiara Avrilia 4 3 5 5 3 5 4 5 34 A 

16 Fandy Achmad  
 

3 4 3 5 3 5 4 4 31 B 

17 Pritolia Anggraheni   4 3 3 4 3 5 4 5 31 B 

18 Imrolia Azizah  
 

4 4 3 5 3 5 4 5 33 A 

19 Indah Kurniawati   3 4 3 4 3 5 4 5 31 B 

20 Intan Trisnawati 
 

5 4 3 3 3 5 4 5 32 B 

21 Kartika Ega Nadya S. 3 3 5 5 3 5 4 5 33 A 

22 Muhammad Ammar S. 5 4 2 4 4 5 4 4 32 B 

23 Nuhvita Reoma Lisna 5 4 2 5 3 5 4 5 33 A 

24 Palma Putri Aisyah K. 5 4 3 5 3 5 4 5 34 A 

25 Salma Aulia Nasiyya 5 5 3 5 3 5 4 5 35 A 

26 Salsabila Mutiara N. 5 5 3 5 3 5 4 5 35 A 

27 Salwa Septi Rajifirna 5 5 4 5 3 5 4 5 36 A 

28 Sigitari Kusuma 
 

4 4 3 4 3 5 3 5 31 B 

29 Sisya Citrawati   5 4 3 5 3 5 4 4 33 A 

30 Titin Rahmawati 
 

5 4 3 5 3 5 3 5 33 A 

31 Tyas Umilatul Sholihan 5 4 3 5 3 5 3 5 33 A 

32 Vivian Sinar Fransiska 5 4 3 5 4 5 3 5 34 A 

33 Guruh Putra Ramadhan 4 4 3 5 3 5 3 4 31 B 

34 Ayu Novita Sari 
 

5 4 3 5 3 5 4 5 34 A 

35 Muhammad Bintang A. 5 5 4 5 4 5 4 5 37 A 

36 Steffani Novita A.   5 3 3 5 4 5 4 5 34 A 

Jumlah  1199 

Rata-rata Skor                   33,31 

Kategori                     A 

Semarang, 5 Maret 2014 

Observer 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

Tabel 6.34 Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No. Nama 
Indikator Jumlah 

K 
1 2 3 4 5 6 7 8 Skor  

1 Risky Edo Santoso   4 4 5 4 3 4 4 4 32 B 

2 Turyanto 
 

5 5 5 4 3 4 3 4 33 A 

3 Ahmad Syaifudin R. 5 5 5 5 4 5 4 4 37 A 

4 Devi Irawati 
 

5 5 4 5 4 5 4 5 37 A 

5 Devila Ovalianti   5 5 3 5 4 5 4 5 36 A 

6 Pidhy S. 
 

5 4 5 5 4 5 4 5 37 A 

7 Ridho Remboko   5 5 4 4 3 4 3 4 32 B 

8 Ahmad Yanuri 
 

4 4 4 5 4 4 4 5 34 A 

9 Anang Albar Hakiki 5 5 3 4 5 5 4 5 36 A 

10 Alya Zahra Pradani 
 

5 5 5 3 4 5 4 5 36 A 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 5 5 4 5 4 5 4 5 37 A 

12 Azizul Alfan 
 

5 5 4 5 4 5 4 3 35 A 

13 Christian Adi Nugroho 5 4 5 5 4 5 5 5 38 A 

14 Dewa Gilang Prasetyo 5 4 3 4 4 5 3 5 33 A 

15 Fadhila Tiara Avrilia 4 3 5 5 4 5 4 5 35 A 

16 Fandy Achmad  
 

3 4 3 5 4 5 4 4 32 B 

17 Pritolia Anggraheni   4 3 3 4 4 5 4 5 32 B 

18 Imrolia Azizah  
 

4 4 3 5 4 5 4 5 34 A 

19 Indah Kurniawati   3 4 3 4 4 5 4 5 32 B 

20 Intan Trisnawati 
 

5 4 3 3 4 5 4 5 33 A 

21 Kartika Ega Nadya S. 3 3 5 5 4 5 4 5 34 A 

22 Muhammad Ammar S. 5 4 2 4 4 5 4 4 32 B 

23 Nuhvita Reoma Lisna 5 4 2 5 4 5 4 5 34 A 

24 Palma Putri Aisyah K. 5 4 3 5 4 5 4 5 35 A 

25 Salma Aulia Nasiyya 5 5 3 5 4 5 4 5 36 A 

26 Salsabila Mutiara N. 5 5 3 5 4 5 4 5 36 A 

27 Salwa Septi Rajifirna 5 5 4 5 4 5 4 5 37 A 

28 Sigitari Kusuma 
 

4 4 3 4 4 5 3 5 32 B 

29 Sisya Citrawati   5 4 3 5 4 5 4 4 34 A 

30 Titin Rahmawati 
 

5 4 3 5 4 5 3 5 34 A 

31 Tyas Umilatul Sholihan 5 4 3 5 4 5 3 5 34 A 

32 Vivian Sinar Fransiska 5 4 3 5 4 5 3 5 34 A 

33 Guruh Putra Ramadhan 4 4 3 5 4 5 3 4 32 B 

34 Ayu Novita Sari 
 

5 4 3 5 4 5 4 5 35 A 

35 Muhammad Bintang A. 5 5 4 5 4 5 4 5 37 A 

36 Steffani Novita A.   5 3 3 5 4 5 4 5 34 A 

Jumlah  1243 

Rata-rata Skor                   34,53 

Kategori                     A 

Semarang, 8 Maret 2014 

Observer 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

Tabel 6.35 Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No. Nama 
Indikator Jumlah 

K 
1 2 3 4 5 6 7 8 Skor  

1 Risky Edo Santoso   5 3 3 4 4 5 4 5 33 A 

2 Turyanto 
 

5 2 3 4 4 5 4 5 32 B 

3 Ahmad Syaifudin R.  5  4  4  5  5  5  5  5 38 A 

4 Devi Irawati 
 

5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

5 Devila Ovalianti   5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

6 Pidhy S. 
 

5 4 4 5 5 5 5 5 38 A 

7 Ridho Remboko   5 3 4 5 4 5 4 5 35 A 

8 Ahmad Yanuri 
 

5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

9 Anang Albar Hakiki 5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

10 Alya Zahra Pradani 
 

5 4 4 5 5 5 5 5 38 A 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 5 4 4 5 5 5 4 5 37 A 

12 Azizul Alfan 
 

5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

13 Christian Adi Nugroho 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 

14 Dewa Gilang Prasetyo 5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

15 Fadhila Tiara Avrilia 5 4 5 5 5 5 5 5 39 A 

16 Fandy Achmad  
 

5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

17 Pritolia Anggraheni   5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

18 Imrolia Azizah  
 

5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

19 Indah Kurniawati   5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

20 Intan Trisnawati 
 

5 4 5 5 5 5 5 5 39 A 

21 Kartika Ega Nadya S. 5 4 4 5 5 5 5 5 38 A 

22 Muhammad Ammar S. 5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

23 Nuhvita Reoma Lisna 5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

24 Palma Putri Aisyah K. 5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

25 Salma Aulia Nasiyya 5 4 5 5 5 5 5 5 39 A 

26 Salsabila Mutiara N. 5 4 5 5 5 5 5 5 39 A 

27 Salwa Septi Rajifirna 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 

28 Sigitari Kusuma 
 

5 4 4 5 5 5 4 5 37 A 

29 Sisya Citrawati   5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

30 Titin Rahmawati 
 

5 4 4 5 5 5 4 5 37 A 

31 Tyas Umilatul Sholihan 5 4 5 5 4 5 5 5 38 A 

32 Vivian Sinar Fransiska 5 5 4 5 5 5 5 5 39 A 

33 Guruh Putra Ramadhan 5 4 4 5 5 5 5 5 38 A 

34 Ayu Novita Sari 
 

5 4 4 5 5 5 5 5 38 A 

35 Muhammad Bintang A. 5 5 4 5 4 5 5 5 38 A 

36 Steffani Novita A.   5 4 4 5 4 5 5 5 37 A 

Jumlah  1345 

Rata-rata Skor                   37,36 

Kategori                     A 

Semarang, 12 Maret 2014 

Observer 
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DATA HASIL BELAJAR ASPEK KOGNITIF 

Tabel 6.36 Data Hasil Belajar 

 
N

o 
Nama 

Awal Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai K Nilai K Nilai K Nilai K 

1 Risky Edo Santoso 57,5 BT 35 BT 90 T 45 BT 

2 Turyanto 47,5 BT 60 BT 40 BT 55 BT 

3 Ahmad Syaifudin R. 49 BT 65 T 40 BT 70 T 

4 Devi Irawati 55,5 BT 65 T 55 BT 85 T 

5 Devila Ovalianti 48 BT 60 BT 80 T 80 T 

6 Pidhy S. 58,5 BT 45 BT 60 BT 55 BT 

7 Ridho Remboko 53,5 BT 35 BT 70 T 80 T 

8 Ahmad Yanuri 59 BT 55 BT 55 BT 80 T 

9 Anang Albar Hakiki 55 BT 75 T 65 BT 95 T 

10 Alya Zahra Pradani 48,5 BT 75 T 90 T 100 T 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 32,5 BT 55 BT 100 T 95 T 

12 Azizul Alfan 64 BT 55 BT 60 BT 80 T 

13 Christian Adi Nugroho 81 T 75 T 60 BT 95 T 

14 Dewa Gilang Prasetyo 66 T 85 T 85 T 100 T 

15 Fadhila Tiara Avrilia 77,5 T 100 T 100 T 100 T 

16 Fandy Achmad 74,5 T 100 T 100 T 90 T 

17 Pritolia Anggraheni 68 T 70 T 75 T 100 T 

18 Imrolia Azizah 89 T 100 T 80 T 100 T 

19 Indah Kurniawati 72,5 T 60 BT 80 T 100 T 

20 Intan Trisnawati 67,5 T 100 T 90 T 100 T 

21 Kartika Ega Nadya S. 60 BT 75 T 90 T 100 T 

22 Muhammad Ammar S. 62,5 BT 80 T 100 T 95 T 

23 Nuhvita Reoma Lisna 61,5 BT 80 T 100 T 80 T 

24 Palma Putri Aisyah K. 55 BT 55 BT 90 T 70 T 

25 Salma Aulia Nasiyya 70,5 T 85 T 100 T 100 T 

26 Salsabila Mutiara N. 63 BT 100 T 75 T 100 T 

27 Salwa Septi Rajifirna 59 BT 75 T 100 T 95 T 

28 Sigitari Kusuma 58,5 BT 85 T 60 BT 95 T 

29 Sisya Citrawati 59 BT 90 T 90 T 100 T 

30 Titin Rahmawati 58,5 BT 80 T 65 T 90 T 

31 Tyas Umilatul Sholihan 79 T 100 T 100 T 100 T 

32 Vivian Sinar Fransiska 46,5 BT 90 T 100 T 100 T 

33 Guruh Putra Ramadhan 63,5 BT 80 T 60 BT 75 T 

34 Ayu Novita Sari 48,5 BT 95 T 95 T 90 T 

35 Muhammad Bintang A. 83,5 T 70 T 85 T 90 T 

36 Steffani Novita A. 47,5 BT 85 T 80 T 75 T 

Jumlah  2200,5 2695 2865 3160 

Rata-rata 61,12 74,86 79,58 87,78 

Keterangan: T  = Tuntas 

BT = Belum Tuntas 
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DATA HASIL BELAJAR ASPEK AFEKTIF SIKLUS I  

Tabel 6.37 Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus I 

 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1 Risky Edo Santoso 3 4 5 2 14 B 

2 Turyanto 3 4 5 2 14 B 

3 Ahmad Syaifudin R. 4 5 4 5 18 A 

4 Devi Irawati 4 4 5 3 16 B 

5 Devila Ovalianti 4 4 5 3 16 B 

6 Pidhy S. 4 5 5 3 17 A 

7 Ridho Remboko 3 4 5 2 14 B 

8 Ahmad Yanuri 3 4 3 3 13 C 

9 Anang Albar Hakiki 3 5 3 4 15 B 

10 Alya Zahra Pradani 4 4 4 3 15 B 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 4 4 4 3 15 B 

12 Azizul Alfan 4 4 3 3 14 B 

13 Christian Adi Nugroho 4 5 3 5 17 A 

14 Dewa Gilang Prasetyo 4 5 5 3 17 A 

15 Fadhila Tiara Avrilia 4 5 4 5 18 A 

16 Fandy Achmad 4 4 5 3 16 B 

17 Pritolia Anggraheni 4 4 5 3 16 B 

18 Imrolia Azizah 4 4 5 3 16 B 

19 Indah Kurniawati 4 4 5 3 16 B 

20 Intan Trisnawati 4 5 5 4 18 A 

21 Kartika Ega Nadya S. 4 5 5 4 18 A 

22 Muhammad Ammar S. 4 4 5 3 16 B 

23 Nuhvita Reoma Lisna 4 4 5 3 16 B 

24 Palma Putri Aisyah K. 4 4 5 3 16 B 

25 Salma Aulia Nasiyya 4 5 5 4 18 A 

26 Salsabila Mutiara N. 4 5 5 5 19 A 

27 Salwa Septi Rajifirna 4 5 5 4 18 A 

28 Sigitari Kusuma 4 4 5 3 16 B 

29 Sisya Citrawati 4 4 5 3 16 B 

30 Titin Rahmawati 4 4 5 3 16 B 

31 Tyas Umilatul Sholihan 4 5 5 5 19 A 

32 Vivian Sinar Fransiska 4 5 4 4 17 A 

33 Guruh Putra Ramadhan 4 4 4 3 15 B 

34 Ayu Novita Sari 4 5 5 3 17 A 

35 Muhammad Bintang A. 4 5 5 4 18 A 

36 Steffani Novita A. 4 4 5 3 16 B 

Jumlah 586 

Rata-Rata 16,28 

Semarang, 5 Maret 2014 

Observer 
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DATA HASIL BELAJAR ASPEK AFEKTIF SIKLUS II 

Tabel 6.38 Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus II 

 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1 Risky Edo Santoso 4 4 5 3 16 B 

2 Turyanto 4 4 5 3 16 B 

3 Ahmad Syaifudin R. 5 5 4 5 19 A 

4 Devi Irawati 5 4 5 4 18 A 

5 Devila Ovalianti 5 4 5 4 18 A 

6 Pidhy S. 5 5 5 4 19 A 

7 Ridho Remboko 4 4 5 3 16 B 

8 Ahmad Yanuri 4 4 3 3 14 B 

9 Anang Albar Hakiki 4 5 3 4 16 B 

10 Alya Zahra Pradani 5 4 4 3 16 B 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 5 4 4 3 16 B 

12 Azizul Alfan 5 4 4 3 16 B 

13 Christian Adi Nugroho 5 5 4 5 19 A 

14 Dewa Gilang Prasetyo 5 5 5 3 18 A 

15 Fadhila Tiara Avrilia 5 5 4 5 19 A 

16 Fandy Achmad 5 4 5 3 17 A 

17 Pritolia Anggraheni 5 4 5 4 18 A 

18 Imrolia Azizah 5 4 5 4 18 A 

19 Indah Kurniawati 5 4 5 3 17 A 

20 Intan Trisnawati 5 5 5 4 19 A 

21 Kartika Ega Nadya S. 5 5 5 4 19 A 

22 Muhammad Ammar S. 5 4 5 4 18 A 

23 Nuhvita Reoma Lisna 5 4 5 5 19 A 

24 Palma Putri Aisyah K. 5 4 5 3 17 A 

25 Salma Aulia Nasiyya 5 5 4 5 19 A 

26 Salsabila Mutiara N. 5 5 5 5 20 A 

27 Salwa Septi Rajifirna 5 5 5 5 20 A 

28 Sigitari Kusuma 5 4 5 4 18 A 

29 Sisya Citrawati 5 4 5 4 18 A 

30 Titin Rahmawati 4 4 5 5 18 A 

31 Tyas Umilatul Sholihan 4 5 5 5 19 A 

32 Vivian Sinar Fransiska 4 5 4 4 17 A 

33 Guruh Putra Ramadhan 4 4 4 3 15 B 

34 Ayu Novita Sari 4 5 5 3 17 A 

35 Muhammad Bintang A. 4 5 5 4 18 A 

36 Steffani Novita A. 4 4 5 3 16 B 

Jumlah 633 

Rata-Rata 17,58 

Semarang, 8 Maret 2014 

Observer 
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DATA HASIL BELAJAR ASPEK AFEKTIF SIKLUS III 

Tabel 6.39 Hasil Belajar Aspek Afektif Siklus III 

 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1 Risky Edo Santoso 5 4 5 5 19 A 

2 Turyanto 5 4 5 5 19 A 

3 Ahmad Syaifudin R. 5 4 5 5 19 A 

4 Devi Irawati 5 4 5 5 19 A 

5 Devila Ovalianti 5 4 5 5 19 A 

6 Pidhy S. 5 4 5 5 19 A 

7 Ridho Remboko 5 4 5 5 19 A 

8 Ahmad Yanuri 5 4 5 5 19 A 

9 Anang Albar Hakiki 4 4 5 5 18 A 

10 Alya Zahra Pradani 5 4 5 5 19 A 

11 Ashadi Pujo Rahmanto 5 4 5 5 19 A 

12 Azizul Alfan 5 4 5 5 19 A 

13 Christian Adi Nugroho 5 4 5 5 19 A 

14 Dewa Gilang Prasetyo 5 4 5 5 19 A 

15 Fadhila Tiara Avrilia 5 4 5 5 19 A 

16 Fandy Achmad 5 4 5 5 19 A 

17 Pritolia Anggraheni 5 4 5 5 19 A 

18 Imrolia Azizah 5 4 5 5 19 A 

19 Indah Kurniawati 5 4 5 5 19 A 

20 Intan Trisnawati 5 4 5 5 19 A 

21 Kartika Ega Nadya S. 4 4 5 5 18 A 

22 Muhammad Ammar S. 5 4 5 5 19 A 

23 Nuhvita Reoma Lisna 5 4 5 5 19 A 

24 Palma Putri Aisyah K. 5 4 5 5 19 A 

25 Salma Aulia Nasiyya 5 4 5 5 19 A 

26 Salsabila Mutiara N. 5 4 5 5 19 A 

27 Salwa Septi Rajifirna 5 5 5 5 20 A 

28 Sigitari Kusuma 5 4 5 5 19 A 

29 Sisya Citrawati 5 4 5 5 19 A 

30 Titin Rahmawati 5 4 5 5 19 A 

31 Tyas Umilatul Sholihan 5 4 5 5 19 A 

32 Vivian Sinar Fransiska 5 4 5 5 19 A 

33 Guruh Putra Ramadhan 5 4 5 5 19 A 

34 Ayu Novita Sari 5 4 5 5 19 A 

35 Muhammad Bintang A. 5 4 5 5 19 A 

36 Steffani Novita A. 5 4 5 5 19 A 

Jumlah 683 

Rata-Rata 18,97 

Semarang, 12 Maret 2014 

Observer 
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DATA HASIL BELAJAR ASPEK PSIKOMOTOR 

Tabel 6.40 Hasil Belajar Aspek Psikomotor 

 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kategori 

1 2 3 4 

SIKLUS I 

1 Kelompok 1 4 3 2 4 13 B 

2 Kelompok 2 4 4 2 3 13 B 

3 Kelompok 3 4 4 4 2 14 A 

4 Kelompok 4 4 3 3 4 14 A 

5 Kelompok 5  4 4 3 2 13 B 

6 Kelompok 6 4 3 4 4 15 A 

Jumlah 82 

Rata-Rata 13,67 

Kategori A 

SIKLUS II 

1 Kelompok 1 4 3 4 4 15 A 

2 Kelompok 2 4 3 3 4 14 A 

3 Kelompok 3 4 3 3 4 14 A 

4 Kelompok 4 4 4 4 4 16 A 

5 Kelompok 5  4 3 3 4 14 A 

6 Kelompok 6 4 4 4 4 16 A 

Jumlah 89 

Rata-Rata 14,83 

Kategori A 

SIKLUS III 

1 Kelompok 1 4 4 3 4 15 A 

2 Kelompok 2 4 4 4 4 16 A 

3 Kelompok 3 4 4 4 4 16 A 

4 Kelompok 4 4 4 3 4 15 A 

5 Kelompok 5  4 4 4 4 16 A 

6 Kelompok 6 4 4 3 4 15 A 

Jumlah 93 

Rata-Rata 15,5 

Kategori A 

 

Semarang, 12 Maret 2014 

Peneliti 

 

 

 

Nesya Wulan Setyaningsih 
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REKAP DATA ANGKET SISWA 

Tabel 6.41 Data Angket Siswa 

 

N

o 
Pertanyaan 

Jumlah Siswa Menjawab 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 

Apakah kamu senang 

mengikuti kegiatan belajar dan 

mengajar bersama ibu guru 

tadi? 

36 0 36 0 36 0 

2 
Apakah kamu memahami 

materi pembelajaran tadi? 
33 3 35 1 36 0 

3 
Apakah menarik media yang 

tadi digunakan? 
36 0 30 6 35 1 

4 

Apakah media flashcard 

membuat kamu lebih mud 

ah dalam memahami materi 

pelajaran IPS? 

30 6 34 2 36 0 

5 

Apakah kamu mau belajar 

lebih semangat lagi, jika Ibu 

guru mengulang cara mengajar 

yang sama? 

36 0 35 1 36 0 

 

Kesimpulan : 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket siswa dalam implementasi 

model quantum teaching dengan media flashcard pada pembelajaran IPS siswa 

kelas VA SDN Wates 01 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pernyataan semua siswa senang mengikuti kegiatan belajar dan mengajar 

bersama ibu guru setiap siklusnya. Tidak adanya penurunan ataupun 

peningkatan disini disebabkan karena siswa selalu bersemangat ketika  

sebelum, selama, dan setelah mengikuti kegiatan belajar.  

2. Peningkatan setiap siklus pada pernyataan siswa memahami materi 

merupakan kesuksesan dari model dan media yang digunakan guru 
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ditunjukkan semakin berkurangnya jumlah siswa yang tidak memahami 

materi disetiap siklus. 

3.  Terjadi penurunan pada pernyataan siswa media yang digunakan menarik 

dikarenakan siswa telah bosan dan ingin media yang berbeda tidak wayang 

suluh lagi dari siklus sebelumnya. Sehingga pada siklus III guru telah 

mengganti alat bantu yang digunakan berupa topeng tokoh, berdampak 

peningkatan pada ketertarikan media. 

4. Pernyataan media flashcard membuat siswa lebih mudah dalam memahami 

materi pelajaran IPS mengalami peningkatan disetiap siklusnya sehingga guru 

masih bisa menggunakan media ini dalam proses belajar untuk memperdalam 

pemahaman siswa. 

5. Respon siswa mengalami penurunan pada pernyataan siswa mau belajar lebih 

semangat lagi, jika Ibu guru mengulang cara mengajar yang sama pada siklus 

II. Sehingga pada siklus III guru mengadakan variasi pengajaran. Selanjutnya 

respon siswa meningkat kembali pada siklus III.  

 

Semarang, 12 Maret 2014 

Guru Kolaborator 

 

 

 

 

Maryani, S.Pd 
NIP. 19590501 198012 2 007 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

Selama Pembelajaran IPS menggunakan Model Quantum Teaching dengan media 

Flashcard pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 

 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan pada siswa kelas VA 

SDN Wates 01 pada:  

Hari/tanggal : Rabu, 5 Maret 2014  

Pukul : 09.00 WIB – 10.45 WIB 

Tempat : Kelas VA SDN Wates 01 

Jumlah siswa : 36 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan penelitian yang tidak terdapat 

didalam instrumen pengamatan, sesuai dengan kenyataan! 

1. Guru tidak memutar musik sebelum pembelajaran dimulai. Pada saat prakegiatan guru 

tidak menanyakan tanggal dan tidak menulis tujuan di papan tulis. 

2. Ada 4 siswa yang maju ke depan kelas, siswa lain yang mencatat peristiwa yang 

terjadi. Saat pergantian gambar Cristian dan Udin terlihat ragu tidak segera menempel. 

3. Guru menyuruh siswa berkelompok secara heterogen, setelah diberi amplop dan 

manila tetapi siswa ribut sendiri tidak mendengarkan intruksi guru. Saat diskusi 

dimulai banyak siswa yang kurang memahami tugasnya, karena guru berkeliling 

membimbing maka kesulitan siswa teratasi. 

4. Pada presentasi, kelompok 5 dan 6 menuliskan jawaban kartu yang sama sehingga 

kelompok 6 tidak jadi menulis dipapan tulis. Dilanjutkan setiap kelompok menempel 

peta pikiran ke papan tulis, siswa menilai pekerjaan kelompok lain dengan menempel 

bintang, keadaan menjadi tidak kondusif karena semua siswa maju kedepan, bingung, 

berdebat, guru kesulitan mengatur karena keadaan tersebut guru lupa memberikan 

konfirmasi dan penilaian kepada setiap kelompok  

5. Kelompok pertama nampak bagus mendenstrasikan sesuai dengan skenario, secara 

luwes menggerakkan wayang, dan bersuara lantang. Kelompok ketiga suaranya tidak 

terlalu keras dan belum bervariasi tetapi telah sesuai skenario dan tepat waktu. 

Sedangkan kelompok kelima memainkan sesuai dengan skenario, tetapi kurang luwes 

dalam memainkan wayang, dan suaranya kurang keras.  

6. Cristian menjadi siswa teraktif pembelajaran, guru memberi hadiah dan tepuk tangan. 

Namun, pemberian reward pada kelompok terbaik belum dan dilakukan sebelum 

evaluasi. 

 

 

Semarang, 5 Maret 2014 

Guru Kolaborator 

 

 

 

Maryani, S.Pd 

NIP. 19590501 198012 2 007 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Selama Pembelajaran IPS Menggunakan Model Quantum Teaching dengan Media 

Flashcard pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 

 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan pada siswa kelas VA 

SDN Wates 01 pada:  

Hari/tanggal : Sabtu, 8 Maret 2014 

Pukul : 09.00 WIB – 10.45 WIB 

Tempat : Kelas VA SDN Wates 01 

Jumlah siswa : 36 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan penelitian yang tidak terdapat 

didalam instrumen pengamatan, sesuai dengan kenyataan! 

1. Ada 3 siswa diminta maju kedepan mengurutkan gambar flashcard, siswa lain disuruh 

membenarkan jawaban. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, 

Cristian menanyakan teks proklamasi dan guru menjelaskan secara singkat. 

2. Kegiatan presentasi, siswa maju kedepan kelas 1 siswa tiap kelompok, menempel 

kartu kata sesuai gambar, dikoreksi bersama. Ada jawaban siswa salah, guru 

membenarkan. 

3. Guru menyuruh siswa mengangkat produk yang dikerjakan, kelompok 1 memberikan 

produknya ke kelompok 2, kelompok 2 ke 3 dan seterusnya. Siswa kebingungan 

menukar peta pikiran pada putaran ke dua, guru menegur siswa yang duduk tidak 

sopan. 

4. Demonstrasi wayang kelompok 2 dilakukan dengan baik, suara keras sesuai dengan 

skenario, secara bergantian dilanjutkan dengan adegan ke 2 oleh kelompok 4, siswa 

nampak kurang luwes, suara sudah keras dan sesuai dengan skenario, waktu 

memainkan terlalu lama. Adegan 3 kelompok 6 kurang luwes dan tidak sesuai 

skenario dan semua siswa bernyanyi lagu Indonesia Raya. 

5. Ketika permainan kartu siswa mau bergoyang bersama saling berlomba agar segera 

dikoreksi guru. 

6. Guru menuliskan kesimpulan dipapan tulis bersama siswa dengan meminta jawaban  

terlebih dahulu  

7. Guru mengumumkan anak teraktif yaitu Tiara, dan kelompok terbaik kelompok 1 

dilakukan setelah evaluasi. Siswa keraktif mendapatkan piala dan kelompok terbaik 

mendapatkan stiker bintang serta tepuk tangan.  

 

Semarang, 8 Maret 2014 

Guru Kolaborator 

 

 

 

Maryani, S.Pd 

NIP. 19590501 198012 2 007 

 

 

 

 

 

 

 



308 
 

 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

Selama Pembelajaran IPS menggunakan Model Quantum Teaching dengan media 

Flashcard pada Siswa Kelas VA SDN Wates 01 

 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan pada siswa kelas VA 

SDN Wates 01 pada:  

Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2014 

Pukul : 09.00 WIB – 10.45 WIB 

Tempat : Kelas VA SDN Wates 01 

Jumlah siswa : 36 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan penelitian yang tidak terdapat 

didalam instrumen pengamatan, sesuai dengan kenyataan! 

1. Sebelum pembelajaran dimulai musik dinyalakan. Guru dan siswa berdiri beryanyi 

mengheningkan cipta.  

2. Guru membawa beberapa topeng dan saling tanya jawab dengan siswa menebak nama 

tokoh. Selanjutnya menanyakan peranan tokoh dengan guru mendemonstrasikan 

dialog yang dilakukan tokoh pada pertemuan sebelumnya.  

3. Guru mengingatkan dengan memberi kunci, kesempatan diberikan siswa yang tidak 

aktif dengan memberi pertanyaan yang lebih mudah. 

4. Siswa berkelompok, guru kembali mengingatkan  materi, 3 siswa membantu 

memegang  flashcard yang lain tanya jawab.     

5. Tiap kelompok disuruh mempresentasikan peranan tokoh mulai dari kelompok 1-6. 

Kelompok 4 tidak mampu menjawab, dibantu kelompok 6. Dilanjutkan dengan 

memutar peta pikiran  selama 2 kali putaran, menilai dengan memberi bintang.  

6. Kelompok 1 dan 2 terdiri dari 5 siswa, ada 2 menempel flashcard. Diawali dengan 

musik siswa membacakan prolog terlebih dahulu, berdialog sesuai skenario. 

Kelompok 3 dan 4 terdiri dari 3 siswa dan 2 siswa menempel flashcard, siswa tidak 

konsentrasi sehingga saling menunggu dialognya. Ada 3 siswa yang berdemonstrasi 

dan 2 menempel flashcard pada adegan ke 3 oleh kelompok 5 dan 6 suara kurang 

keras tapi telah sesuai skenario. Guru membahas bersama kembali tentang hasil 

presentasi dan demonstrasi siswa. 

7. Guru mengajak siswa bermain flashcard tapi musik tidak terlalu keras jadi beberapa 

siswa tidak ikut bergoyang.  

8. Reward diberikan pada kelompok terbaik yaitu kelompok 5 diberi topi prestasi tiap 

anak dan siswa teraktif  yaitu Salma diberi gantungan kunci dan piala serta tepuk 

tangan. Guru juga mengingatkan siswa untuk belajar lebih giat persiapan MID.  

 

Semarang, 12 Maret 2014 

Guru Kolaborator 

 

 

 

Maryani, S.Pd 

NIP. 19590501 198012 2 007 
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FOTO KEGIATAN SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.20 Guru Membuka 

Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.21 Kolaborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.22 Penyajikan Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.23 Guru Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.24  Siswa Berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.25 Guru Memberi 

Bimbingan 

 

LAMPIRAN 11 



310 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.26 Presentasi Hasil 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.27  Menempel Peta Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.28  Demonstrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.29 Permainan Flashcard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.30 Pemberian Reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.31 Evaluasi Mandiri 
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 FOTO KEGIATAN SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.32 Bernyanyi Bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.33 Kolaborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.34 Penyajian Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.35 Guru Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.36 Siswa Berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.37 Guru Memberi 

Bimbingan 
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Gambar 6.38 Presentasi Hasil 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.39 Menilai Peta Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.40 Demonstrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.41 Permainan Flashcard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.42 Pemberian Reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.43 Evaluasi Mandiri 
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FOTO KEGIATAN SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.44 Bernyanyi Bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.45 Kolaborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.46 Penyajian Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.47 Siswa Berpartisipasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.48 Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.49 Guru Memberi 

Bimbingan 
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Gambar 6.50 Presentasi Hasil 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.51 Menukar Peta Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.52 Demonstrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.53 Permainan Flashcard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.54 Membuat Kesimpulan 

Bersama Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.55 Pemberian Rewart 
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PRODUK SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.56 Peta Kosep Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.57 Peta Kosep Siklus II 
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Gambar 6.58 Peta Kosep Siklus III 
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Gambar 6.59 Nilai tertinggi dan terendah Siklus I 
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Gambar 6.60 Nilai Tertinggi dan Terendah Siklus II 
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