
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL PADA SISWA 

KELAS IVB SD NEGERI TAMBAKAJI 01 

SEMARANG

SKRIPSI

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Oleh

FAJAR SETIAWAN
1401410414

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014



ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FajarSetiawan

NIM : 1401410414

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

JudulSkripsi : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual

pada Siswa Kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. 

Pendapat atau tulisan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan 

kode etik ilmiah.

Semarang, 19 Mei 2014

FajarSetiawan

1401410414



iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Fajar Setiawan, NIM 1401410414, dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Kontekstual 

Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang” telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang 

Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

hari :  Jumat

tanggal :  23 Mei 2014

Semarang,   Mei 2014

Menyetujui, Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dra. Arini Estiastuti, M.Pd

NIP 1958061919817031001



iv

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi atas nama Fajar Setiawan, NIM 1401410414, dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Kontekstual 

Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang”, telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang pada:

hari :  Jumat

tanggal :  23 Mei 2014

Panitia Ujian Skripsi:

Sekretaris

   Drs. Moch Ichsan, M.Pd.

            NIP. 19500612 198403 1 001

Penguji Utama

Dra. Yuyarti. M.Pd.

NIP. 19551212 198203 2 001

Penguji I Penguji II

Drs. A. Zaenal Abidin, M.Pd            Dra. Arini Estiastuti. M.Pd

NIP. 19560512 198203 1 003 NIP. 19580619 1981703 1 001



v

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Seorang guru harus mengamalkan ilmunya,

lalu perkataanya.

Karena sesungguhnya ilmu itu dapat dilihat

dengan mata hati.

Sedangkan perbuatan dapat dilihat

dengan mata kepala.

(Al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan 

kepada:

Orang Tuaku Tercinta, Ibu Wahyuti dan Bapak Suroso yang senantiasa 

memberikan ketulusan kasih sayang serta dukungan baik spiritual maupun 

material.



vi

PRAKATA

Puji syukur peneliti Panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

melalui Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas 

IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang”. Skripsi ini merupakan syarat akademis 

dalam menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan 

terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak antara lain:

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

yang telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada peneliti.

2. Drs. Hardjono, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah 

memberikan fasilitas belajar di FIP.

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

telah memberikan ijin penelitian.

4. Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, dan kesungguhan hati 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dra. Yuyarti, M.Pd. Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan selama ujian skripsi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

6. Drs. A. Zaenal Abidin, M.Pd. Penguji II yang telah memberikan  bimbingan 

dan arahan selama ujian skripsi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

7. Akhmad Turodi, S.Pd. Kepala SD Negeri Tambakaji 01 Semarang yang telah 

menerima peneliti untuk melakukan penelitian.

8. Semua dosen jurusan PGSD FIP UNNES yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis.



vii

9. Ani Kurniawati, S.Pd. Tim kolaborator yang telah memberikan bimbingan 

dan bantuan selama penelitian berlangsung.

10. AKP Nursalim dan Nur Kursiah, S.Pd yang selalu memberikan dorongan 

semangat dan motivasi kepada peneliti.

11. Sahabat Sub Gugus Latih PGSD, yang selalu memberikan kegembiraan.

12. Teman-teman PPL dan teman seperjuangan PGSD angkatan 2010 yang telah 

membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

13. Seluruh siswa kelas IVB, guru dan karyawan SD Negeri Tambakaji 01 yang 

telah membantu dalam pelaksanaan penelitianini.

14. Teman-teman Club RCW yang selalu memberikan kegembiraan.

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

ini yang tidak  dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga semua bantuan dan 

bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat berkah 

yang berlimpah dari Allah SWT.

Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada peneliti 

khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 Mei 2014

Peneliti



viii

ABSTRAK

Setiawan, Fajar. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 
Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa 
Kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang. Skripsi. Sarjana 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Arini Estiastuti, M.Pd.

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mengkaji manusia dan 
interaksinya dengan lingkungan serta memadukan ilmu-ilmu sosial yang 
dirancang mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang cinta damai. Masalah 
dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran IPS di kelas IVB SD 
Negeri Tambakaji 01 Semarang dikarenakan guru kurang menggunakan 
pendekatan yang inovatif, penggunaan media kurang optimal, aktivitas siswa pasif 
dalam pembelajaran mengakibatkan rendahnya hasil belajar. Ditunjukan 14 dari 
38 siswa atau 36,84% yang dapat mencapai (KKM=65). Oleh karena itu perlu 
adanya perbaikan kualitas pembelajaran IPS yaitu melalui penerapan pendekatan 
kontekstual berbantuan media audiovisual. Pendekatan kontekstual merupakan 
konsep belajar yang membangkitkan minat siswa untuk belajar mandiri. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini “apakah pendekatan kontekstual berbantuan media 
audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 
belajar dalam pembelajaran IPS di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 
Semarang?”. Tujuan penelitian ini meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa, hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual berbantuan media 
audiovisual dalam pembelajaran IPS di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 
Semarang.

Penelitian tindakan kelas ini terdiri 3 siklus dengan 4 tahapan. Setiap 
siklusnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan 38 siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 
Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes berupa 
observasi, dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data terdiri atas data 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan keterampilan guru pada siklus 1 
memperoleh skor 22 (baik), siklus 2 skor 26 (baik), dan siklus 3 skor 32 (sangat 
baik). Aktivitas siswa siklus 1 memperoleh skor 16,20 (baik), siklus 2 skor 19,07 
(baik), siklus 3 skor 23,40 (sangat baik). Ketuntasan klasikal hasil belajar pada 
siklus 1 sebesar 57,89%, siklus 2 sebesar 76,32%, dan siklus 3 sebesar 86,84%.

Simpulan penelitian ini adalah pendekatan kontekstual berbantuan 
media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
hasil belajar siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang. Sebaiknya, 
guru harus lebih inovatif dan kreatif untuk menerapkan pendekatan kontekstual 
dan media audiovisual dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Kualitas pembelajaran IPS, pendekatan kontekstual, media 
audiovisual.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan mempunyai peranan penting mencapai keberhasilan 

perkembangan anak. Didukung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 3 berbunyi pendidikan diselenggarakan 

sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat. 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Pasal 37 menjelaskan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. Lebih lanjut pada bagian penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 

bahan kajian IPS antara lain: ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan 

sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sesuai Undang-Undang, mata pelajaran IPS wajib diberikan pada peserta 

didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB.

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

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



2

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

didik diarahkan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung 

jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai.

Tujuan mata pelajaran IPS dalam BSNP (2007: 575) agar peserta didik 

memiliki kemampuan: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungan, (2) memiliki kemampuan berfikir logis 

dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan, (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetensi dalam masyarakat ditingkat lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan naskah akademik kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran

IPS (2007: 5-7) ditemukan permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran 

IPS yaitu guru masih berorientasi buku teks tidak mengacu dokumen kurikulum, 

materi mata pelajaran IPS dan alokasi waktu kurang proporsional, metode lebih 

menekankan pada aktivitas guru, serta pembelajaran kurang variatif.

Permasalahan di atas merupakan belum terselesaikanya hasil pembelajaran 

IPS sebagaimana disarankan dalam KTSP. Hal serupa ditemukan peneliti bersama 

kolaborator setelah melakukan refleksi awal dengan tim kolaborasi. Masalah yang 

ditemukan mengenai rendahnya kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar di SD Negeri Tambakaji 01 Semarang.

Berdasarkan refleksi ditemukan permasalahan di kelas IVB SD Negeri

Tambakaji 01 Semarang. Guru kurang mengenalkan siswa materi secara konkret, 

belum menggunakan media yang inovatif, lebih banyak ceramah satu arah, tidak 
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melakukan variasi metode pembelajaran, serta belum membimbing siswa 

menemukan sendiri pemahamannya.

Dari segi siswa aktivitas belum tampak optimal terbukti siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, cenderung pasif, tidak fokus, dan ramai 

di kelas dikarenakan kurang tertarik dalam pembelajaran.

Hasil belajar di kelas IVB SD N Tambakaji 01 Semarang belum optimal. 

Terbukti ditemukannya beberapa masalah, diantaranya: aspek kognitif,

pemahaman materi belum optimal, data refleksi menunjukan dari 38 siswa hanya 

14 siswa (36,84%) mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 65, sedangkan sisanya 

24 siswa (63,16%) nilainya dibawah KKM. Aspek afektif terlihat belum optimal 

masih banyak siswa bergurau dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Aspek 

psikomotorik belum tampak karena siswa terlihat pasif  dalam bertanya maupun 

menyampaikan pendapat.

Permasalahan kualitas pembelajaran IPS menjadi fokus masalah utama dan 

mendesak untuk segera dicari solusi pemecahannya, karena masalah tersebut 

merupakan masalah klasikal kegiatan belajar mengajar kelas IVB SD Negeri 

Tambakaji 01 Semarang. Untuk memecahkanya peneliti bersama tim kolaborator 

menetapkan alternatif tindakan pembelajaran inovatif guna meningkatkan 

kualiatas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta

hasil belajar siswa. Salah satu tindakan mengatasi permasalahan tersebut adalah 

menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

Menurut Aqib (2013: 4) pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar

untuk membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarakan dengan situasi 
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dunia nyata. Pendekatan ini memungkinkan siswa mencapai tingkat belajar 

bermakna karena memadukan 7 asas yang saling mendukung untuk menunjang 

ketercapaian kompetensi belajar siswa. Asas tersebut diantaranya: kontruktivisme, 

bertanya, inkuiri, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian autentik. 

Beberapa kelebihan ketika menerapkan pendekatan kontekstual

diantaranya: a) pembelajaran lebih bermakna karena siswa melakukan dan 

memahami sendiri; b) pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan 

penguatan konsep; c) menumbuhkan keberanian siswa mengemukakan pendapat;

d) menumbuhkan rasa ingin tahu dengan bertanya; e) menumbuhkan kemampuan 

dalam bekerjasama dengan teman yang lain; f) siswa dapat membuat kesimpulan 

sendiri dari kegiatan pembelajaran. 

Penerapan pendekatan kontekstual akan lebih optimal bila didukung media 

pembelajaran. Menurut Aqib (2013: 50) media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses 

belajar siswa. Menurut Gearlach & Ely (Arsyad, 2013: 3) media adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi sehingga membuat siswa 

dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.

Berdasarkan hasil diskusi bersama kolaborator, penelitian ini menggunakan 

media audiovisual. Media ini merupakan hasil kreativitas peneliti berdasarkan 

hasil diskusi bersama kolaborator. Media audiovisual adalah media yang 

menunjukkan unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi 

dapat dipandang maupun didengar suaranya. 
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Jenis media audiovisual dalam penelitian ini adalah video. Video 

merupakan suatu medium yang efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik 

untuk pembelajaran masal, individual, maupun berkelompok. Video adalah segala 

sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial (Daryanto, 2011: 80).

Hasil penelitian tentang penerapan pendekatan kontekstual dan media 

audiovisual dalam penelitian tindakan kelas sudah pernah dilakukan sebelumnya 

pada jenjang sekolah dasar (SD), diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Warti (2013) “Penerapan pendekatan 

kontekstual untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Sawojajar 2 Kota Malang”. Hasil pembelajaran menunjukkan aktivitas siswa 

siklus I sebesar 65,70 dan Siklus II sebesar 75,63. Aktivitas siswa meningkat 

sebesar 9,93. Hasil belajar siswa siklus I sebesar 67,00 dan siklus II sebesar 78,00. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 11,00. 

Penelitian Eni Arifatun Ni'mah (2011) “Penggunaan media audiovisual

untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 

V SDN Bakalan Krajan 1 kecamatan Sukun kota Malang”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan proses belajar sebanyak 21,80 pada siklus I dan 

15,99 siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa siklus I sebanyak 15,35 dan siklus II 

17,44. Jadi penerapan penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan proses 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SDN Bakalan Krajan I 

Kecamatan Sukun Kota Malang.
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Alasan peneliti memilih pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual sebagai alternatif pemecahan masalahnya karena akar permasalahan 

yang muncul dari siswa adalah aktivitas siswa masih kurang. Diharapkan dengan 

menerapkan pendekatan dan media tersebut siswa lebih aktif mengikuti proses 

pembelajaran, karena guru sudah menggunakan pendekatan inovatif dan media 

yang menarik.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melaksanakan Penelitian 

berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual pada siswa Kelas IVB SD Negeri 

Tambakaji  01 Semarang”.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut “bagaimanakah pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang?”.

Rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Apakah pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam  pembelajaran IPS di kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang?
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(2) Apakah pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang?

(3) Apakah pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IVB SD

Negeri Tambakaji 01 Semarang?

1.2.2. Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti merencanakan pemecahan masalah 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual (video). Adapun 

langkah-langkahn Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media audiovisual sebagai 

berikut:

Tabel 1.1
Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media audiovisual

Langkah-langkah 
Pendekatan Kontekstual
(Trianto, 2012: 105-114)        

Langkah-langkah 
Media audiovisual

(video pembelajaran)
(Arsyad, 2013: 143-

144)

Langkah-langkah Pendekatan 
Kontekstual Berbantuan 
Media audiovisual (video)

1. Guru merencanakan 
dan menyiapkan diri 
sebelum penyajian 
materi dengan 
memeriksa dan 
mencobakan materi 
tersebut

1. Guru merencanakan dan 
menyiapkan diri sebelum 
penyajian materi dengan 
memeriksa dan mencobakan 
materi tersebut

1. Mengembangkan 
pemikiran bahwa 
anak akan belajar 
bermakna dengan 
menemukan dan 
membangun sendiri 
pengetahuannya

2. Membangkitkan 
kesiapan siswa

2.  Membangkitkan kesiapan 
siswa untuk menemukan dan 
membangun sendiri 
pengetahuannya (Menanya)

2. Melaksanakan 
kegiatan inkuiri

3. Menampilkan video 
pembelajaran

3. Melaksanakan kegiatan inkuiri 
berdasarkan video 
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pembelajaran yang 
ditampilkan (Mengamati)

3. Mengembangkan 
sifat ingin tahu 
dengan bertanya

4. Mengembangkan sifat ingin 
tahu dengan bertanya
(Menanya)

4.   Menciptakan 
masyarakat belajar

4. Berdiskusi tentang 
video pembelajaran 
yang telah ditampilkan

5. Menciptakan masyarakat 
belajar (Membentuk 
jejaring/menyajikan/menalar)

5. Menghadirkan 
model sebagai 
contoh

6. Menghadirkan model dari 
materi yang disampaikan
(menalar/mengamati)

6. Melakukan refleksi 
di akhir pertemuan

5. Menindaklanjuti 
program

7. Melakukan refleksi di akhir 
pertemuan berdasarkan video 
pembelajaran yang sudah 
ditampilkan (Mencoba)

7. Melakukan penilaian 
yang sebenarnya

8. Melakukan penilaian yang 
sebenarnya

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini untuk:

(1) Meningkatkan keterampilan guru melalui pendekatan kontekstual berbantuan

media audiovisual di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang.

(2) Meningkatkan aktivitas siswa melalui pendekatan kontekstual berbantuan

media audiovisual di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang.

(3) Meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual berbantuan 

media audiovisual di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang.
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1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat meningkat-

kan kualitas pembelajaran IPS sehingga menjadi pendukung teori untuk kegiatan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Guru

a) Mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran IPS.

b) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengkonstruksi pengetahuan  

mengelola pembelajaran sehingga tercipta suatu kondisi yang menarik dan 

menyenangkan.

c) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran 

yang sudah berlangsung. 

d) Membantu guru untuk menyelesaikan masalah pada pembelajaran IPS.

1.4.2.2. Bagi Siswa

a) Menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS sehingga  menjadi 

mata pelajaran yang menarik bagi siswa.

b) Meningkatkan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran IPS.

c) Meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya dan menemukan sendiri 

pengetahuannya.

d) Melatih siswa melakukan kerja sama dalam kelompok.
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1.4.2.3. Bagi Sekolah

a) Meningkatkan semangat kerja sehingga menumbuhkan kerjasama positif 

antar guru.

b) Memberikan sumbangan dan informasi berharga dalam rangka perbaikan 

pembelajaran.

c) Memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran sekolah.

d) Meningkatkan profesionalitas lembaga sekolah dalam menyelenggarakan 

pendidikan.

1.4.2.4. Bagi Peneliti

Peneliti akan mendapatkan pengetahuan baru bahwa pendekatan 

kontektual berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di sekolah dasar.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI

2.1.1. Hakikat Belajar

2.1.1.1. Pengertian Belajar

Belajar adalah perubahan dalam diri seseorang dari tidak tahu menjadi 

tahu. Sependapat Suprihatiningrum (2013: 15) belajar merupakan proses usaha 

sadar yang dilakukan individu dalam memperoleh perubahan tingkah laku baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Sutikno (2013: 3-4) belajar 

merupakan proses usaha memperoleh perubahan baru sebagai hasil pengalamanya 

sendiri dalam interaksi sesuai lingkunganya. Lebih jelasnya belajar menurut 

Sardiman (2012: 20) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan belajar 

merupakan usaha sadar dalam memperoleh perubahan sikap berupa perubahan 

tingkah laku dari pengalaman untuk berinteraksi sesuai lingkunganya.

2.1.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar

Belajar merupakan serangkaian kegiatan atau perbuatan berhubungan 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Sependapat Sutikno (2013: 15-24) 

mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu:
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a) Faktor Internal

Faktor internal diklasifikasikan menjadi tiga yaitu faktor jasmaniah, 

psikologis, dan kelelahan. Berikut penjabaran dari ketiga faktor:

1) Faktor Jasmaniah

Faktor jasmani sangat berpengaruh terhadap proses maupun prestasi 

belajar anak. Yang etrmasuk faktor jasmaniah adalah: (a) Faktor kesehatan, proses 

belajar siswa akan terganggu jika kondisi kesehatan terganggu. Oleh sebab itu 

agar dapat belajar dengan baik siswa hendaklah menjaga kondisi tubuh agar selalu 

prima; (b) Faktor cacat tubuh, cacat tubuh seperti buta, tuli, bisu, atau pincang 

sangat mempengaruhi proses belajar siswa.

2) Faktor Psikologis

Beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar 

siswa antara lain; (a) Intelegensi.Faktor intelegensi sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa; (b) Minat, adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu aktivitas tanpa ada suruhan; (c) Emosi, kedalaman emosi akan 

mengurangi konsentrasi belajar dan menghambat belajar; (d) Bakat, merupakan 

kecakapan potensial yang bersifat khusus dalam kemampuan tertentu; (e) 

Kematangan, merupakan hal yang harus dikuasai dalam fase perkembangan 

tertentu; (f) Kesiapan, merupakan kesediaan memberikan respon.

3) Faktor Kelelahan

Faktor kelelahan dibagi dua yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. Kelelahan jasmani pada lemah lunglainya badan, sedangkan kelelahan 

rohani dilihat dari adanya kebosanan sehingga minat menghasilkan sesuatu hilang.



13

b) Faktor Eksternal

Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor dari luar diri siswa. 

Adapun faktor eksternal meliputi:

1) Faktor Keluarga

Keluarga sangat mempengaruhi proses belajar anak karena anak  lebih 

banyak berinteraksi didalam keluarga daripada disekolah. Keluarga merupakan 

lembaga pendidikan yang paling utama. Faktor keluarga antara lain: (a) cara orang 

tua mendidik; (b) relasi antara anggota keluarga; (c) suasana rumah tangga; dan 

(d) keadaan ekonomu keluarga.

2) Faktor Sekolah

Faktor-faktor sekolah yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta 

didik diantaranya: kurikulum, keadaan gedung, waktu sekolah, metode 

pembelajaran, hubungan antar guru dengan siswa, dan hubungan antara siswa 

dengan siswa.

3) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat di sekitar siswa tinggal dapat mempengaruhi belajar 

anak. Jika siswa berada pada lingkungan yang baik berpengaruh baik pula bagi 

siswa sehingga dapat menjadi pendorong untuk belajar lebih giat dan berbuat baik 

seperti orang-orang di lingkunganya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan faktor yang 

mempengaruhi belajar meliputi faktor internal (kesehatan, jasmani, dan 

kelelahan), dan faktor eksternal (keluarga, sekolah, dan masyarakat).
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2.1.2. Hakikat Pembelajaran

2.1.2.1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses membelajarkan peserta didik yang 

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Sependapat Suprihatiningrum (2013: 

75) pembelajaran adalah serangkaian kegiatan disusun secara terencana untuk 

memudahkan siswa dalam belajar. Selanjutnya Sutikno (2013: 31) menjelaskan 

pembelajaran adalah upaya dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada diri 

siswa.

Menurut Hamruni (2011: 45) Istilah pembelajaran (instruction)

menunjukan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat 

perlakuan dari guru. Lebih jelasnya Asyhar (2012: 7) pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pembelajar-

an merupakan proses interaksi bersifat eksternal yang dilakukan siswa dan guru 

untuk mendukung proses internal belajar peserta didik.

2.1.2.2. Komponen-komponen Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran. 

Menurut Sutikno (2013: 34-38) komponen tersebut meliputi:

a) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah kemampuan-kemampuan yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Kemampuan-
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kemampuan tersebut mencakup aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan 

keterampilan (psikomotor).

b) Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Materi pembelajaran harus berdasarkan 

tujuan yang hendak dicapai berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan 

pengalaman lainya.

c) Kegiatan pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam sebuah 

interaksi dengan materi sebagai mediumnya. Dalam interaksi siswalah yang harus 

aktif sehingga interaksi dapat maksimal, klasifikasi interaksi yang maksimal 

antara lain; bila terjadi antara guru dengan semua siswa, siswa dengan guru, siswa 

dengan sisiwa, siswa dengan materi dan media, bahkan siswa dengan dirinya 

sendiri, namun tetap dalam kerangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama.

d) Metode

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran metode diperlukan guru 

dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan  tujuan yang  ingin dicapai.

e) Media

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Dawyer (dalam Sutikno, 2013: 37) berpendapat 
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belajar yang sempurna hanya tercapai jika menggunakan bahan-bahan audio 

visual yang mendekati realitas.

f) Sumber Belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

tempat dimana materi dipelajari. Menurut Roestiyah N.K. (dalam Sutikno, 2013:

37) menyatakan sumber-sumber belajar adalah: (a)  manusia (dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat); (b) Buku/perpustakaan; (c) Media massa (majalah, surat 

kabar, radio, TV, dan lain-lain); (d) Lingkungan alam, sosial dll.; (e) Alat 

pelajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, kapur, spidol, dan 

lain-lain); (f) Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno).

g) Evaluasi

Evaluasi berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan 

pembelajaran telah tercapai atau hingga mana terdapat kemajuan belajar siswa, 

dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut.

Uraian di atas dapat diambil pokok pemikiran komponen pembelajaran 

merupakan bagian penting baik dari segi fisik maupun non fisik di lingkungan 

tempat belajar yang berpengaruh positif dalam proses maupun hasil belajar. 

2.1.3. Hakikat Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasaranya. Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sistemik 

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

sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar secara optimal 

sesuai tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 
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perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar peserta didik, hasil 

belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran 

(Depdiknas, 2004: 7).

Menurut Hamdani (2011: 194) kualitas dapat dimaknai dengan istilah 

mutu atau keefektifan.Lebih lanjut Etzioni (dalam Hamdani 2011: 194)

efektivitas merupakan konsep yang penting dalam menggambarkan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, ketrampilan, 

serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Secara definitif 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya 

Pencapaian efektivitas belajar menurut UNESCO (dalam Hamdani

2011: 194-195) menetapkan pilar pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, diantaranya: 

a) Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know), guru berperan 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga proses pemahaman dapat 

mengetahui dan memahami subtansi yang dipelajarinya secara baik.

b) Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do), maksudnya dalam 

mendukung keberhasilan siswa dalam segi keterampilan guru hendaknya 

memperhatikan siswa dalam pembelajaran.

c) Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together), dalam 

lingkungan pendidikan siswa dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat dengan 

mengembangkan rasa saling menghargai, hidup bersama, terbuka.
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d) Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be).

Pengembangan diri erat kaitanya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik 

dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkunganya. Kemampuan 

diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan siswa 

mengembangkan diri pada tingkat lebih tinggi

Empat pilar tersebut perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 

agar kualitas pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Uraian di atas dapat disimpulkan kualitas pembelajaran merupakan 

kegiatan yang berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perubahan tingkah laku peserta 

didik baik sikap, perilaku maupun keterampilan peserta didik.

Berkaitan dengan beberapa indikator kualitas pembelajaran, peneliti 

membatasi kualitas pembelajaran menjadi 3 indikator yaitu keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar. Keterampilan guru yang baik akan memberikan 

dampak bagi aktivitas siswa menjadi lebih aktif serta berpengaruh pada 

pencapaian hasil belajar yang diharapkan. 

2.1.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran

Keterampilan guru adalah perlakuan mendasar yang harus dimiliki 

sebagai modal dalam melaksanakan pembelajaran. Sejalan Rusman (2012: 80) 

Keterampilan dasar mengajar berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar 

dan khusus yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan tugas-tugas 

pembelajarannya secara terencana dan professional.
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Rusman (2012: 80-93) mengklasifikasikan keterampilan dasar 

mengajar guru melalui sembilan keterampilan, meliputi:

2.1.3.1.1. Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills)

Membuka pelajaran adalah kegiatan menciptakan pra-kondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatianya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran.

Komponen pembelajaran menurut Usman (dalam Rusman 2012: 81) 

meliputi: (a) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar yang variatif; (b) 

Menimbulkan motivasi pada siswa dalam belajar; (c) Memberi acuan/tujuan 

pembelajaran; (d)  Memberikan apersepsi sehingga materi yang dipelajari 

merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.

2.1.3.1.2. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills)

Tujuan bertanya untuk memperoleh informasi. Pertanyaan tidak 

semata-mata bertujuan mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, 

tetapi untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran 

(Sutikno 2013: 54).

Menurut Rusman (2012: 82) komponen keterampilan bertanya 

meliputi: a) pertanyaan jelas dan singkat; b) pemberian waktu berpikir; c) 

memberi giliran; dan d) pemberian tuntunan.

2.1.3.1.3. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills)

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang 

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut (Sutikno, 
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2013: 55). Hasil penelitian membuktikan pemberian penguatan lebih efektif 

dibandingkan dengan hukuman.

Menurut Rusman (2012: 86) komponen memberi penguatan meliputi : 

(a) penguatan kepada pribadi; (b) penguatan kepada kelompok; (c) pemberian 

penguatan dengan segera;  (d) variasi penguatan.

2.1.3.1.4. Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills)

Menurut Sanjaya (2013: 38) keterampilan mengadakan variasi 

merupakan keterampilan untuk menjaga iklim pembelajaran agar tetap stabil dan 

menyenangkan siswa dalam proses belajar.

Komponen-komponen variasi mengajar meliputi: (a) gaya mengajar; 

(b) menggunakan media/ alat bantu pembelajaran; dan (c) melakukan pola 

interaksi multi arah (Sanjaya, 2013: 39).

2.1.3.1.5. Keterampilan Menjelaskan (Eksplaining Skills)

Menjelaskan adalah penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara 

sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan lainnya, misalnya 

sebab dan akibat. 

Menurut Rusman (2012: 8) komponen keterampilan menjelaskan 

meliputi: (a) kejelasan bahasa; (b) penggunaan contoh dan ilustrasi; (c) pemberian 

tekanan pada bagian-bagian yang penting; (d) penggunaan balikan.

2.1.3.1.6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah cara 

memfasilitasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara kelompok. Diskusi 
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kelompok kecil adalah proses melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap 

muka.

Komponen-komponen bimbingan diskusi kelompok yaitu: (a) 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (b) memperjelas 

masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman memimpin diskusi; (c) 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (d) menindak lanjuti hasil diskusi.

2.1.3.1.7. Keterampilan Mengelola Kelas

Menurut Usman (dalam Rusman 2012: 90) pengelolaan kelas adalah

keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar secara optimal serta 

mengembalikanya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Sependapat 

Sutikno (2013: 58) menjelaskan pengelolaan kelas merupakan usaha guru agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Rusman (2012: 90) komponen keterampilan mengelola kelas 

sebagai berikut: (a) membagi perhatian; (b) memusatkan perhatian; (c) 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas; (d) memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah.

2.1.3.1.8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan

Pembelajaran individual adalah pembelajaran paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Menurut Sutikno (2013: 58) 

Pembelajaran perseorangan merupakan kegiatan bertatap muka dengan banyak 

siswa yang mempunyai kesempatan memperoleh bantuan dan bimbingan secara 

perseorangan.
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Komponen-komponen dalam pembelajaran perseorangan meliputi: (a)

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (b) mengorganisasi siswa ke 

dalam kelompok; (c) membimbing dan memudahkan belajar; (d) melaksanakan 

tindak lanjut berupa perbaikan dan pengayaan.

2.1.3.1.9. Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills)

Menutup pelajaran adalah kegiatan mengakhiri pembelajaran. Kegiatan 

ini bermaksud memberikan refleksi tentang apa yang dipelajari siswa, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran.

Komponen menutup pelajaran menurut Usman (dalam Rusman, 2012: 

92) diantaranya: (a) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan 

merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran; (b) Melakukan evaluasi. 

Selanjutnya Sanjaya (2013: 43) menambahkan komponen menutup pelajaran yaitu 

memberikan tindak lanjut berupa PR yang sesuai materi pelajaran

2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa adalah prinsip atau asas yang dimiliki siswa dalam 

interaksi belajar. Sependapat denggan itu Sardiman (2012: 100) aktivitas belajar 

adalah aktivitas bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktivitas itu saling terkait. Pada proses pembelajaran guru perlu menimbulkan 

aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat/mengalami sendiri. Pengetahuan 

yang diperoleh dari aktivitas siswa sendiri diolah dan dikeluarkan lagi dalam 

bentuk berbeda sehingga pengetahuan akan bertahan lama.
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Hamalik (2013: 171-172) menjelaskan pengajaran efektif adalah 

pengajaran memberikan kesempatan siswa belajar dengan melakukan aktivitas 

sendiri. Dalam kemajuan metodologi dewasa ini, asas aktivitas lebih ditonjolkan 

melalui suatu program unit activity, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi dasar 

untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang lebih memadai.

Derich (dalam Hamalik, 2013: 172-173) membagi kegiatan belajar 

menjadi 8 kelompok, meliputi:

1. kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 
eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 
atau bermain.

2. kegiatan lisan: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 
saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.

3. kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 
suatu permainan, mendengarkan radio.

4. kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 
karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, 
dan mengisi angket.

5. kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, chart, diagram 
peta, dan pola.

6. kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 
permainan, menari, dan berkebun.

7. kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 
menganalisis, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan.

8. kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-
lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aktivitas siswa adalah 

serangkaian kegiatan selama proses belajar yang terencana baik dari segi fisik 

maupun psikis dalam rangka mengembangkan keterampilan kognitif, afektif 

maupun psikomotorik.
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Dari delapan kegiatan belajar peneliti menggunakan tujuh kegiatan 

dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan audiovisual

diantaranya; visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, mental, 

emosional. Alasan peneliti menggunakan tujuh kegiatan belajar karena 

disesuaikan dengan langkah dan proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual.

2.1.3.3. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah ukuran kemampuan dari kinerja yang telah 

diperoleh siswa dalam belajar. Sependapat Suprijono (2013: 7) hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku potensi kemanusiaan secara keseluruhan, artinya 

hasil pembelajaran tidak dilihat secara fragmentis atau terpisah, melainkan 

komperhensif. Sejalan Gagne & Bringgs (dalam Suprihatiningrum, 2013: 37) 

hasil belajar adalah kemampuan siswa sebagai akibat perbuatan belajar yang dapat 

diamati melalui penampilan siswa.

Bloom (dalam Suprijono, 2013: 6-7) mengelompokan hasil belajar 

meliputi: kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Ranah kognitif 

Menurut Suprihatiningrum (2013: 38) ranah kognitif adalah 

kemampuan yang berhubungan dengan berfikir, mengetahui, dan memecahkan 

masalah, seperti kemampuan komperhensif, aplikatif, sintesis, analisi, dan 

pengetahuan evaluatif. Sependapat Bloom (dalam Suprijono, 2013: 6) ranah

kognitif meliputi kategori knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension
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(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan),

analisis (menguraikan, menentukan hubungan), Synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (penilaian) 

b) Ranah afektif

Menurut Suprihatiningrum (2013: 41) Ranah afektif adalah 

kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat dan apresiasi. 

Sependapat Bloom (dalam Suprijono, 2013: 7) ranah afektif meliputi receiving

(sikap menerima), responding (memberi respon), valu-ing (penilaian),

organization (pengorganisasian), characterization (karakterisasi). 

c) Ranah psikomotor 

Menurut Suprihatiningrum (2013: 41) ranah psikomotorik adalah 

kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) bersifat manual atau  

motorik. Sependapat Bloom (dalam Suprijono, 2013: 7) ranah psikomotor 

meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik fisik, sosial, menajerial, dan intelektual.

Dalam penelitian ini ranah psikomotorik yaitu siswa membuat produk. 

Menurut Komalasari (2013: 164) penilaian produk adalah penilaian terhadap 

proses pembuatan dan kualitas suatu produk yang meliputi penilaian kemampuan 

siswa membuat produk. 

Berdasarkan bebrapa pendapat di atas dapat disimpulan kualitas 

pembelajaran yaitu pencapaian tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses 

belajar sehingga mendapat perubahan perilaku positif.
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2.1.4. Hakikat Pendidikan IPS

2.1.4.1. Pengertian Pendidikan IPS

IPS adalah suatu bidang dan kajian tentang gejala dan masalah sosial. 

Sependapat Badan Standar nasional Pendidikan (2007: 575) IPS merupakan salah 

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

SMP/MTs/SMPLB). Menurut Taneo (2010: 1-19) IPS merupakan pengetahuan 

membina generasi muda belajar ke arah positif dengan perubahan menyesuaikan 

perkembangan zaman sesuai dengan kreasi pembangunan serta prinsip-prinsip 

dasar dan sistem nilai yang dianut masyarakat untuk diwariskan kepada turunanya 

secara lebih baik.

Pengertian IPS menurut ahli (dalam Soewarso,dkk, 2009: 1):

a) Jean Jarolimek (1967), IPS mengkaji manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosial dan fisiknya.

b) Wesley: IPS sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dipilih untuk tujuan 

pendidikan.

c) Binning: IPS suatu pelajaran yang berhubungan langsung dengan 

perkembangan organisasi masyarakat dan manusia sebagai anggota dari 

kelompok sosial.

d) Michaelis (1957), IPS dihubungkan dengan manusia dan interaksinya yang 

menyangkut hubungan kemanusiaan.

e) Nasution (1975), IPS suatu program pendidikan yang merupakan suatu 

keseluruhan, pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosialnya, dan bahannya diambil dari berbagai ilmu-ilmu 
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sosial: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan 

psikologi sosial.

IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan isu sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi,

politik, hukum, dan budaya (Trianto, 2007: 124). Sesuai pendapat Hidayati (2008:

1-4) IPS merupakan cara pandang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran 

seperti: geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, 

psikologi, dan sosiologi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan IPS 

merupakan Ilmu kajian tentang fakta dan konsep yang terintegrasi dari sejarah, 

geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi yang disederhanakan dan 

dimodifikasi sesuai perkembangan anak usia SD.

2.1.4.2. Tujuan  Pendidikan IPS

Tujuan mata pelajaran IPS dalam BSNP (2007: 575) agar peserta didik 

memiliki kemampuan: a) mengenal konsep-konsep yang berkaitan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan, b) memiliki kemampuan berfikir kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, c) 

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

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional, dan global.

Menurut Trianto (2007: 128) tujuan utama IPS ialah mengembangkan 

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

ketimpangan, terampil mengatasi masalah pada dirinya sendiri maupun menimpa 

masyarakat. Lebih lanjut Taneo (2010: 1-26) memberikan pengetahuan untuk 

mengingat dan mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan IPS 

adalah membelajarkan peserta didik agar dapat berpikir kritis dan logis dalam 

berinteraksi dengan orang lain sehingga membantu mereka hidup bermasyarakat.

2.1.4.3. Ruang Lingkup Pendidikan IPS

Badan Standar Nasional Pendidikan (2007: 575) 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; 

d) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Menurut Wahab dkk, (2009: 3.6) yang menjadi ruang lingkup ilmu 

pengetahuan sosial yaitu manusia dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai 

anggota masyarakat. Sependapat Taneo (2010: 1.36) ruang lingkup IPS berkaitan 

dengan kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosial. 

Ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan berkaitan dengan manusia. 

sebagai anggota masyarakat dan dilengkapi nilai-nilai karakteristik program 

pendidikanya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan ruang lingkup IPS

mencakup manusia, lingkungan, sejarah, sistem ekonomi, sistem sosial dan 

kebudayaan yang terkait dengan proses keberlangsungan kehidupan manusia.
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2.1.5. Hakikat Pendidikan IPS di SD

Pada tingkat perkembangan siswa SD belum dapat memahami 

keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat 

diperkenalkan masalah-masalah tersebut. Melalui pembelajaran IPS siswa SD 

dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan memecahkan 

masalah sosial yang terjadi di lingkunganya.

IPS diartikan sebagai bidang studi kemasyarakatan secara terpadu 

(integrasi), untuk SD merupakan perpaduan mata pelajaran sejarah, geografi dan 

ekonomi (Hidayati, dkk, 2008: 1.10).

Menurut Hidayati dkk. (2008: 1.27) strategi penyampaian pengajaran 

IPS didasarkan pada suatu tradisi yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri 

sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga, kota, region, negara dan dunia. Artinya 

peserta didik dikenalkan dengan kondisi lingkungan terdekat atau diri sendiri, 

selanjutnya secara bertahap lingkungan luar kemudian mengembangkan 

kemampuannya unsur-unsur dunia yang lebih luas.

Pengajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan 

menengah karena siswa datang ke sekolah berasal dari lingkungan berbeda-beda.

Sependapat Taneo (2010: 1.13) alasan mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan 

dasar diantaranya: a) supaya siswa dapat mensistematikan bahan, informasi, dan 

kemampuan yang telah dimiliki menjadi lebih bermakna, b) lebih peka dan 

tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab, 

c) mempertinggi toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar 

manusia.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar hendaknya dimulai dari hal-hal atau pokok 

pemikiran yang sederhana kemudian dikembangkan menuju hal-hal kompleks 

sesuai dengan tahap perkembangan anak.

2.1.6. Pendekatan Scientific

2.1.6.1. Pengertian Pendekatan Scientific

National Science Teacher Association (NSTA) mendefinisikan 

pendekatan ini sebagai belajar/mengajar sains dan teknologi dalam konteks 

pengalaman manusia. Pendekatan scientific merupakan upaya pemahaman, 

penyadaran, dan pengembangan nilai positif tentang fenomena alam dan sosial 

meliputi produk dan proses (Kemendikbud 2013).

Sudarwan (dalam Kemendikbud 2013) menjelaskan tentang 

pendekatan scientific ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, 

penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan 

demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, 

prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika 

memenuhi kriteria seperti berikut ini:

a) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan secara logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata.

b) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru dengan 

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, 

atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
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c) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. 

d) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau 

materi pembelajaran.

e) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, 

dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

substansi atau materi pembelajaran.

f) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan.

g) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya.

Kemendikbud (2013) mengungkapkan dalam proses pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Scientific dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami  berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran 

diharapkan tercipta untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai 

sumber  observasi, bukan diberi tahu.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan pendekatan scientific

merupakan pendekatan yang mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran 

melalui pendekatan ilmiah. Disamping itu pendekatan scientific juga menekankan 
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pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam proses memperoleh suatu 

konsep.

Uraian di atas dapat disimpulkan pendekatan Scientific merupakan 

proses pembelajaran dengan menerapkan 5 M yaitu: mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan membuat jejaring. Dengan proses pembelajaran seperti itu

maka hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

2.1.6.2. Langkah-langkah Pendekatan Scientific

Kemendikbud (2013) menyebutkan langkah-langkah pokok pendekatan 

Scientific sebagai berikut:

a) Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajar-

an (meaningfull learning). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik. Dengan metode observasi peserta didik menemukan 

fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi 

pembelajaran.

b) Menanya

Guru yang efektif dapat menginspirasi peserta didik meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya 

belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika 

itu pula dia mendorong asuhannya itu menjadi penyimak dan pembelajar yang 

baik. Guru hendaklah menginspirasi peserta didik untuk mau menanya.
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c) Menalar

Istilah “menalar” digunakan untuk menggambarkan bahwa guru dan 

peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya dalam banyak hal dan situasi 

peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir 

yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan 

penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. 

Menalar merupakan proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

d) Mencoba

Mencoba adalah keterampilan proses mengembangkan pengetahuan 

tentang alam sekitar dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Untuk memperoleh 

hasil belajar yang otentik, peserta didik harus melakukan percobaan, terutama 

untuk materi/substansi sesuai dan aplikasi dari kegiatan mencobapun 

dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar (sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan). Aplikasi metode eksperimen atau mencoba 

dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap,

keterampilan, dan pengetahuan.

e) Mengkomunikasikan

Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk jejaring. Membentuk 

jejaring terdiri dari tiga langkah yaitu: menyimpulkan, menyajikan dan 

mengkomunikasikan. Menyimpulkan dapat dilakukan bersama-sama dalam satu 
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kesatuan kelompok, atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah 

mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. Menyajikan dapat disajikan 

dalam bentuk laporan tertulis. Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat 

mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun secara bersama-sama 

dalam kelompok dan/atau secara individu.

2.1.7. Hakikat Pendekatan

Pendekatan merupakan sudut pandang terhadap proses pembelajaran, 

yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih 

umum (Komalasari, 2013: 54). 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kontekstual. Adapun dalam 

pembelajaran kontekstual akan dibahas mengenai: a) pengertian pendekatan 

kontekstual, b) komponen pendekatan kontekstual, c) karakteristik pendekatan 

kontektual, d) Prinsip pendekatan kontekstual, e) langkah-langkah pendekatan 

kontekstual, f) kelebihan pendekatan kontekstual, g) teori belajar pendukung 

pendekatan kontekstual. 

2.1.7.1. Pengertian Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pendidikan yang 

menggabungkan subjek akademik dengan kehidupan nyata siswa. Sependapat 

dengan itu Aqib (2013: 4) Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata. Hal itu 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.  Sejalan dengan itu Trianto (2007: 

103) Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar mengaitkan antara 
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materi pelajaran dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari.

Menurut Jhonson dalam (dalam Rusman, 2012: 189) mendefinisikan 

pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi 

dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna. Lebih jelasnya 

Komalasari (2013: 7) Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan 

pembelajaran yang  mengkaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata 

siswa sehari-hari dengan tujuan menemukan makna materi bagi kehidupanya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pendekatan 

kontekstual merupakan konsep belajar yang menekankan pada aktivitas siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi pelajaran dengan 

dunia nyata sehingga siswa dapat membuat hubungan antara materi dengan 

kehidupan sehari-hari.

2.1.7.2. Komponen Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang memiliki 7 asas atau komponen yang melandasinya. Menurut Rusman 

(2012: 193-197) ada tujuh komponen pembelajaran kontekstual diantaranya:

1) Konstruktivisme (Contructivism)

Kontruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofis), yaitu 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas. Hal ini pembelajaran dirasakan memiliki makna 
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apabila secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pengalaman 

siswa.

2) Menemukan (Inquiry)

Menemukan merupakan kegiatan inti dari kontekstual, melalui upaya 

menemukan memberikan penegasan bahawa pengetahuan dan keterampilan serta 

kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan merupakan hasil menemukan 

sendiri. Hal ini membantu siswa baik secara individu maupun kelompok belajar 

untuk menemukan sendiri sesuai pengalaman masing-masing.

3) Bertanya (Questioning)

Bertanya merupakan refleksi dari keingintahuan setiap individu, 

sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam 

berpikir. Pengetahuan seseorang selalu bermula dari bertanya. Selama 

pembelajaran siswa diberikan pertanyaan untuk membangkitkan keingintahuan 

mereka, pertanyaan akan mendorong pada peningkatan kualitas dan produktivitas 

pembelajaran.

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)

Masyarakat belajar yaitu membiasakan siswa melakukan kerja sama 

dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Oleh karena itu 

hasil belajar diperoleh dari kerjasama/ diskusi bersama kelompok. Melalui sharing 

anak akan terbiasa untuk saling memberi dan menerima, sifat ketergantungan 

yang positif dalam learning community dikembangkan.
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5) Pemodelan (Modelling)

Pemodelan yaitu proses belajar dengan memperagakan sesuatu sebagai 

contoh untuk ditirukan siswa dalam memberikan gambaran secrara konkret/ nyata. 

Dalam hal ini model dapat dijadikan alternatif mengembangkan pembelajaran 

supaya siswa bisa memenuhi harapan secara menyeluruh.

6) Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berfikir tentang materi yang baru saja dipelajari. 

Dalam hal ini siswa melakukan proses pengendapan pengalaman dan dilakukan 

dengan mengurutkan kejadian atau peristiwa yang telah dialami.

7) Penilaian Sebenarnya (Authentic assessment)

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi 

untuk memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. 

Penilaian dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Dengan terkumpulnya berbagai data dan informasi yang lengkap 

sebagai perwujudan dari penerapan penilaian, maka semakin akurat hasil 

pengalaman belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan komponen pendekatan 

kontekstual meliputi: kontruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Dalam pendekatan kontekstual komponen 

tersebut harus ada dalam pembelajaran.

2.1.7.3. Karakteristik Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang 

membedakannya dengan pendekatan-pendekatan lain. Menurut Hamruni (2011: 
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137-148) terdapat lima karakteristik dalam proses pembelajaran kontekstual, yaitu 

pembelajaran merupakan upaya untuk: 1) mengaktifkan pengetahuan yang sudah 

ada (activating knowledge); 2) memperoleh dan menambah pengetahuan baru 

(acquiring knowledge); 3) memahami pengetahuan (understanding knowledge); 4) 

mempraktikan pengetahuan dan pengalaman (appliying knowledge); 5) melakukan 

refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan pengetahuan. 

Berdasarkan Center for Occupationnal Research and Development

(CORD) (dalam Suprijono, 2013: 83-84) pembelajaran kontekstual difokuskan 

pada REACT (Relating: belajar dikaitkan dalam konteks pengalaman langsung; 

Experiencing: belajar dalam konteks pencarian, penemuan dan penciptaan dari 

apa yang dipelajari; Applying: belajar menekankan pada proses mendemonstrasi-

kan pengetahuan; Cooperating: belajar melalui konteks komunikasi interpersonal

atau hubungan intersubjektif dilaksanakan saling berbagi; Transfering: belajar 

memanfaatkan pengetahuan suatu konteks atau situasi baru.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan karakteristik 

pendekatan kontekstual meliputi konsep pengalaman langsung, konsep belajar 

bermakna, konsep kerja sama, konsep aplikasi, dan konsep penilaian yang 

sebenarnya.

2.1.7.4. Prinsip Pendekatan Kontekstual

Pembelajaran kontekstual memusatkan pada bagaimana peserta didik 

mengerti makna dari apa yang mereka pelajari, manfaatnya, dalam status apa 

mereka, bagaimana mencapainya dan bagaimana mereka mendemonstrasikan 

yang dipelajari.
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Menurut Suprijono (2013: 80) Prinsip pembelajaran kontekstual 

meliputi: a) saling ketergantungan, artinya lingkungan belajar mengintegrasikan 

berbagai komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi 

secara fungsional yang memungkinkan peserta didik membuat hubungan 

bemakna; b) diferensiasi, merujuk pada entitas-entitas beraneka ragam dari 

realitas kehidupan di sekitar peserta didik; c) pengaturan diri, mendorong 

pentingnya peserta didik mengeluarkan seluruh potensiya.

Lebih lannjut Jhonson (dalam Suprihatiningrum, 2013: 181) prinsip 

pembelajaran kontekstual mencakup: a) prinsip kesalingberuntungan, maksudnya 

ada keterkaitan antara siswa dengan beberapa komponen sekolah seperti siswa 

lain, guru lain, sekretaris, pegawai administrasi serta masyarakat lingkungan 

sekolah; b) prinsip diferensiasi memberi kesempatan siswa menggali bakat dan 

memunculkan cara belajar mereka sendiri karena setiap individu itu unik; c) 

prinsip pengaturan diri menuntut guru mendorong setiap siswa mengeluarkan 

seluruh potensinya.

Uraian di atas dapat disimpulkan prinsip pembelajaran kontekstual 

meliputi: prinsip kesaling tergantungan, diferensiasi, dan pengaturan diri. Ketiga 

prinsip tersebut melandasi siswa belajar dalam pendekatan kontekstual.

2.1.7.5. Skenario Pendekatan Kontekstual

Suatu kelas dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual jika 

dalam pembelajaranya menerapkan ketujuh komponen pendekatan kontekstual.

Menurut Rusman (2012: 199-200) skenario  pendekatan kontekstual

dalam kelas meliputi: a) mengembangkan pemikiran siswa melakukan kegiatan 
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belajar bermakna dengan bekerja sendiri; b) melaksanakan sejauh mungkin 

kegiatan inkuiri untuk semua topik; c) mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan; d) menciptakan masyarakat belajar; 

e) menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran; f) Membiasakan anak untuk 

melakukan refleksi dari setiap pembelajaran; g) Melakukan penilaian secara 

obyektif.

Menurut Aqib (2013: 6) Penerapan pendekatan kontekstual yaitu: a) 

kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan bekerja, 

menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya; 

b) laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik; c) kembangkan 

sifat ingin tahu siswa dengan bertanya; d) ciptakan masyarakat belajar; e) 

hadirkan model sebagai contoh pembelajaran; f) lakukan refleksi diakhir 

pertemuan; g) lakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan skenario pendekatan 

kontekstual meliputi; siswa mengontruksikan materi, kegiatan menemukan, 

kembangkan sifat ingin tahu dengan bertanya, menciptakan masyarakat belajar, 

menghadirkan model sebagi contoh, melakukan refleksi,  menilai secara nyata.

2.1.7.6. Kelebihan Pendekatan Kontekstual

Anisa dalam http://www.sekolahdasar.net/2012/05/kelebihan-dan-

kelemahan pembelajaran.html tanggal 12 Februari 2014 kelebihan pembelajaran 

kontekstual meliputi: a) pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan 

sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang dipelajari; b) 

pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep; c) 
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menumuhkan keberanian siswa mengemukakan pendapat tentang materi 

pelajaran; d) menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi dengan bertanya 

kepada guru; e) menumbuhkan kemampuan bekerjasama dengan teman yang lain; 

f) dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran.

2.1.7.7. Teori Belajar Pendukung Pendekatan Kontekstual

Pendekatan pembelajaran kontekstual dikembangkan berdasarkan 

teori-teori belajar tertentu, diantaranya: a) teori perkembangan dari Piaget, b) teori 

Free Discovery Learning dari Brunner, c) teori Meaningfull Learning dari 

Ausubel, c) teori belajar Vigotsky (Komalasari, 2013: 19-22).

2.1.7.7.1. Teori Perkembangan Piaget

Menurut Piaget seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada 

umumnya berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang 

diketahui dengan apa yang dilihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman 

(Komalasari, 2013: 21-20). Proses belajar seorang anak akan terjadi melalui 

asimilasi, akomodasi dan ekuilibrium (penyeimbangan).

Perkembangan seorang anak berlangsung secara teratur dan mengikuti 

pola perkembangan sesuai umurnya. Untuk itu, pembelajaran perlu direncanakan 

sesuai perkembangan peserta didik. Piaget mengemukakan proses anak sampai 

mampu berpikir seperti orang dewasa melalui empat tahap perkembangan yaitu: 

a) tahap sensori motor (usia 0-2 tahun), b) tahap pra operasional (usia 2-7 tahun), 

c) tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun), d) tahap operasional abstrak (11-

15 tahun).
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2.1.7.7.2. Teori Free Discovery Learning dari Brunner

Bruner memandang dalam proses belajar menekankan adanya 

pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya yaitu free 

diccovery learning, Bruner berpendapat proses belajar berjalan dengan baik dan 

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa menemukan suatu konsep, 

teori, aturan, atau pemahaman melaui contoh-contoh nyata dalam kehidupannya. 

Perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yaitu: a) 

tahap enaktif dimana anak melakukan aktivitas-aktivitas menggunakan 

pengetahuan motorik; b) tahap ikonik dimana sesorang memahami objek-objek 

atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal; c) tahap simbolik 

dimana seseorang telah memiliki ide atau gagasan abstrak dalam berbahasa dan 

logika..

2.1.7.7.3. Teori Meaningfull Learning dari Ausubel

Ausubel menyatakan belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi 

pelajaran akan diasimilasikan dan dibuhungkan dengan pengetahuan sebelumnya. 

Belajar lebih bermakna bagi siswa jika materi diurutkan dari umum ke khusus, 

dari keseluruhan ke hal yang rinci.   

2.1.7.7.4. Teori Belajar Vigotsky

Vigotsky menyatakan jalan pikiran sesorang harus dimengerti dari 

latar sosial budaya dan sejarahnya. Perolehan pengetahuan dan perkembangan 

kognitif sesorang sesuai teori sosiogenesis.
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Konsep-konsep penting tentang perkembangan kognitif sesuai revolusi 

sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah:

a) teori hukum genetik perkembangan (genetic law of development) 

Setiap kemampuan sesorang tumbuh dan berkembang melewati dua 

tataran, yaitu tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya 

dan tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan; (2) zona 

perkembangan proksimal (zone of proximal development) dan mediasi. 

b) Zona Perkembangan Proksimal (Zone of Proximal Development) 

Perkembangan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu 

tingkat aktual dan tingkat potensial. Konsep kunci dari Vigotsky adalah 

perkembangan belajar bersifat independen atau saling terkait, perkembangan 

belajar bersifat context dependent atau tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, 

dan sebagai bentuk fundamental belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial.

2.1.8. Hakikat Media Pembelajaran

2.1.8.1. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu untuk menyampaikan pesan 

dari sumber secara terencana sehingga tercipta kondisi belajar yang kondusif. 

Sependapat dengan itu Asyhar (2012: 8) media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang direncanakan guna menyampaikan pesan dari suatu sumber secara

efisien dan efektif. Lebih lanjut Anitah (2012: 5) media adalah setiap orang, 

bahan, alat, atau peristiwa yang menciptakan kondisi peserta didik untuk 

menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Suprihatiningrum 
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(2013: 319) media diartikan sebagai alat dan bahan pembawa informasi pelajaran 

dan bertujuan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan media pembelajaran 

adalah suatu alat atau bahan berupa manusia atau peristiwa yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan dalam belajar guna memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran.

2.1.8.2. Landasan Teoritis dalam Penggunaan Media

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap dan 

perilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan 

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. 

Menurut Bruner (dalam Arsyad, 2013: 10) tiga tingkatan utama modus 

belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman pictorial/gambar 

(ikonic) dan pengalaman abstrak (symbolic). Sedangkan Levie & Levie (dalam 

Arsyad, 2013:12) stimulus kata atau visual membuahkan hasil belajar lebih baik 

untuk tugas-tugas seperti mengingat, menggali, mengingat kembali, dan 

menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Belajar menggunakan indera pandang-

dengar akan memberikan keuntungan karena siswa belajar lebih banyak jika 

materi pelajaran disajikan dengan stimulus pandang dengar (Arsyad, 2013: 12).

Edgar Dale (dalam Aqib, 2013: 49) mengklasifikasikan 11 tingkat 

pengalaman belajar dari kongkrit sampai abstrak. Klasifikasi tersebut dikenal 

dengan nama “ kerucut pengalaman” (Cone Experience).
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Berikut kerucut pengalaman Edgar dale:

Gambar 2.1 Bagan Kerucut Edgar Dale dalam pembelajaran IPS 
melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual

Menurut Dale (dalam Munadi, 2013: 19) menganalisis pengalaman 

langsung mendapat tempat utama dan terbesar, sedangkan belajar melalui abstrak 

berada di puncak kerucut. Arsyad (2013: 14) berpendapat pengalaman konkret 

dan pengalaman abstrak dialami silih berganti, hasil belajar dari pengalaman 

langsung mengubah dan memperluas jaringan abstraksi seseorang, sebaliknya 

kemampuan interpretasi lambang kata membantu seseorang untuk memahami 

pengalaman yang didalamnya terlibat langsung.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan hasil belajar akan 

lebih baik jika siswa melakukan pengalaman langsung dalam pencapaian konsep, 

karena dengan pengalaman langsung akan mengalami sendiri sehingga konsep 

tersebut akan bertahan lama.

2.1.8.3. Fungsi Media Pembelajaran

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk 

membantu mencapai tujuan. Sependapat Asyhar (2012: 29) media pembelajaran 
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tidak sekadar menjadi alat bantu, melainkan suatu strategi dalam pembelajaran. 

Sebagai strategi media pembelajaran memiliki fungsi.

Menurut Munadi (2013: 37-48) fungsi media pembelajaran 

diantaranya: a) Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar; b) Fungsi 

semantik yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata,

makna, atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik; c) fungsi manipulatif 

ini didasarkan pada ciri-ciri (karakteristik) umum yang dimilikinya; d) Fungsi 

psikologis memiliki beberapa sub fungsi diantaranya: fungsi atensi, fungsi afektif, 

fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi; e) Fungsi sosio-kultural yakni mengatasi 

hambatan sosio-kultural antar peserta komunikasi pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan fungsi utama dari 

media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk mempermudah siswa 

menerima konsep atau informasi yang disampaikan guru.

2.1.8.4. Jenis Media Pembelajaran

Hamdani (2011: 250-254) membagi beberapa jenis media yang bisa 

digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya: media grafis, teks audio, 

grafik, animasi, media, video.

Meskipun beragam jenis dan format media sudah dikembangkan dan 

digunakan dalam pembelajaran, namun pada dasarnya semua media tersebut 

dikelompokan menjadi empat jenis, yaitu media visual, media audio, media audio 

visual, dan multimedia.

Berikut ini penjelasan keempat jenis media: a) media visual, yaitu jenis 

media mengandalkan indera pengelihatan; b) media audio adalah jenis media 
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hanya melibatkan indera pendengaran; c) media audiovisual adalah jenis media 

melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus; d) multi media yaitu 

melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi suatu proses 

atau kegiatan pembelajaran (Asyhar, 2012: 44-45).

Uraian di atas dapat disimpulkan jenis media pembelajaran secara 

umum yaitu media audio (yang dapat dipandang), visual (yang dapat didengar), 

dan audiovisual (dapat dipandang dan didengarkan).

2.1.8.5. Media Audiovisual

2.1.8.5.1. Pengertian Media Audiovisual

Media audiovisual adalah media yang menampilkan suara dan gambar. 

Sependapat Hamdani (2011: 249) media audiovisual merupakan kombinasi audio 

dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar. Sedangkan Sutikno (2013: 

108) media audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan lebih baik karena meliputi kedua 

jenis media yaitu audio dan visual. 

Djamarah (2010: 124)  menyatakan media audiovisual merupakan 

media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik, karena meliputi pendengaran sekaligus penglihatan. 

Sependapat Asyhar (2012: 45) menyatakan media audiovisual adalah media yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam suatu kegiatan. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulan media audiovisual adalah 

segala sesuatu penyalur pesan dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

unsur pendengaran dan gerak.

2.1.8.5.2. Jenis Media Audiovisual

Media audiovisual dapat dibedakan menjadi media audiovisual murni 

dan tidak murni. Media audiovisual murni berasal dari satu sumber baik unsur 

gambar ataupun suaranya, contohnya film videocassette. Sedangkan media 

audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan gambar tidak dari satu sumber,

contohnya film bingkai suara (Sutikno, 2013: 109).

Penelitian ini menggunakan jenis media audiovisual berupa video 

karena termasuk media audiovisual yang menampilkan suara dan gambar serta

memanfaatkan indera pendengaran dan indera penglihatan. video merupakan 

medium yang sangat efektif membantu proses pembelajaran, baik untuk 

pembelajaran masal, individual, maupun berkelompok.

Menurut Daryanto (2011: 80) Video adalah segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Sependapat dengan itu Hamdani (2011: 254) Video 

memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau kejadian sehingga 

dapat memperkaya pemaparan.

Kelebihan video, yaitu: a) dapat melengkapi pengalaman dasar peserta 

didik ketika mereka membaca, berdiskusi, melaksanakan praktik; b) dapat 

menggambarkan proses secara tepat dan dapat disaksikan secara berulang-ulang 

jika dipandang perlu; c) dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam 
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kelompok peserta didik; d) dapat menyajikan peristiwa berbahaya bila dilihat 

secara langsung; e) dapat ditunjukkan kepada kelompok besar, kecil, heterogen, 

maupun perorangan (Arsyad 2013: 50-51).

Sedangkan menurut Munadi (2013: 127) kelebihan video antara lain: 

a) mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, b) dapat diulangi bila perlu untuk 

menambah kejelasan, c) mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, d) 

memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik, 

e) dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar.

2.1.9. Penerapan Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual 

dalam Pembelajaran IPS

Penerapan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual  

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: a) merencakan dan menyiapkan 

materi serta media yang diperlukan; b) membangkitkan kesiapan siswa untuk 

belajar bermakna dan membangun sendiri pengetahuannya; c) siswa mengamati 

video; d) siswa mengembangkan rasa ingin tahu dengan bertanya; e) siswa 

berkeompok secara heterogen; f) siswa melakukan pemodelan dengan 

menceritakan pengalaman atau pengetahuan; g) Siswa dibantu guru 

menyimpuklan materi; h) siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan 

guru.

Pembelajaran IPS dengan menerapkan pendekatan kontekstual

berbantuan media audiovisual di SD, guru mengaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret. Dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual maka 
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pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dan hasil belajar diatas KKM.

2.1.10. Indikator Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui 

Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media audiovisual

Menurut Rusman (2012: 80-93) keterampilan dasar mengajar yang 

merupakan salah satu  peran menentukan kualitas pembelajaran diantaranya: a) 

keterampilan membuka pelajaran, b) keterampilan menggunakan variasi, c) 

keterampilan bertanya, d) keterampilan menjelaskan, e) keterampilan mengelola 

kelas, f) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, g) keterampilan 

pembelajaran perseorangan, h) keterampilan memberikan penguatan, i) 

keterampilan menutup pelajaran.

Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan audiovisual

adalah:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuanya (membuka pelajaran)

b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuanya (menggunakan 

variasi)

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi (bertanya)

d) Menjelaskan materi pelajaran (menjelaskan)

e) Pengelolaan kelas (mengelola kelas)

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok (membimbing diskusi 

kelompok kecil)
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g) Membimbing siswa melakukan pemodelan (pembelajaran perseorangan)

h) Memberikan penguatan  kepada siswa (memberikan penguatan)

i) Menutup pelajaran (menutup pelajaran).

2.1.11. Indikator Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui 

Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media audiovisual

Derich (dalam Hamalik, 2013: 172-173) membagi kegiatan belajar 

menjadi 8 kelompok, meliputi: 1) kegiatan visual, 2) kegiatan lisan, 3) kegiatan

mendengarkan, 4) kegiatan menulis, 5) kegiatan menggambar, 6) kegiatan metrik, 

7) kegiatan mental, 8) kegiatan emosional.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membatasi indikator aktivitas siswa

dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan audiovisual

meliputi:

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional ) 

b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (kegiatan lisan, mendengarkan, visual, menulis)

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional)

d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional)

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan mental, lisan, menulis, 

dan emosional)
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f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional)

g) Melaksanakan evaluasi bersama (kegiatan menulis, mental, dan emosional)

2.1.12. Indikator Hasil Belajar Ranah Kognitif dalam Pembelajaran IPS 

melalui Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual

Menurut Krathwohl (dalam Suprihatiningrum, 2013: 39) dimensi 

proses kognitif meliputi:

a) Mengingat: pengenalan, pengingatan.

b) Memahami: penafsiran, pemberian contoh, penggolongan, peringkasan, 

penyimpulan, membandingkan, menjelaskan.

c) Menerapkan: pelaksanaan, menerapkan.

d) Menganalisis: perbedaan, pengaturan, penentuan.

e) Mengevaluasi: pemeriksaan, mengkritisi.

f) Menciptakan: membangkitkan, merencanakan, memproduksi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membatasi indikator ranah kognitif 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual

meliputi:

a) Menyebutkan jenis-jenis teknologi produksi, menyebutkan contoh alat 

komunikasi tradisional dan moderen, dan menyebutkan keunggulan dan 

kelemahan transportasi tradisional dan moderen (C1).

b) Menjelaskan pengertian teknologi produksi, menjelaskan pengertian 

komunikasi, dan Menjelaskan Jenis-jenis alat transportasi (C2).

c) Menggunakan salah satu alat komunikasi (C3).
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d) Memecahkan masalah yang berkaitan dengan teknologi transportasi (C4).

e) Membandingkan teknologi produksi tradisional dengan modern (C5).

f) Membuat diagram alur produksi, membuat tabel perbandingan teknologi 

komunikasi tradisional dan moderen, dan membuat kliping tentang 

perkembangan teknologi komunikasi (C6).

2.1.13. Indikator Hasil Belajar Ranah Afektif dalam Pembelajaran IPS 

melalui Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual

Menurut Uno (dalam Suprihatinigrum, 2013: 41) tingkatan afektif dari 

yang sederhana sampai kompleks yaitu kemauan menerima, menanggapi, 

berkeyakinan, penerapan karya, serta ketelitian. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti membatasi indikator ranah afektif 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual

meliputi:

a) Bertanggung jawab: melaksanakan tugas menyelesaikan LKS sesuai 

kemampuan, menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, 

memelihara fasilitas sekolah berupa alat peraga dikelas, menjaga kebersihan 

lingkungan kelas dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

b) percaya diri: berani menyatakan pendapat di depan kelas, berani bertanya 

kepada guru, mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan teman saat 

mengerjakan soal evaluasi, berpenampilan tenang dalam mengerjakan soal 

evaluasi.

c) Saling menghargai: menerima perbedaan pendapat dari teman pada saat tanya 

jawab dengan guru, mengakui  kelebihan orang lain yang mendapat nilai 
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bagus dalam mengerjakan LKS, dapat bekerjasama dalam  kerja kelompok, 

membantu orang lain dalam memahami materi.

d) Bersikap santun: menerima nasihat guru ketika bersalah, menjaga perasaan 

orang lain dengan tidak mengejek apabila orang lain salah menjawab 

pertanyaan dari guru, menjaga ketertiban dikelas dengan cara berpakaian 

sesuai aturan, berbicara dengan tenang dalam menyampaikan pendapat atau 

pertanyaan.

2.1.14. Indikator Hasil Belajar Ranah Psikomotorik dalam Pembelajaran 

IPS melalui Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual

Menurut Suprihatiningrum (2013: 45) tingkatan ranah psikomotorik 

diantaranya persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian gerakan, kreativitas. Dalam penelitian ini ranah 

psikomotorik yaitu membuat produk. Menurut Komalasari (2013: 164) alat 

penilaian produk meliputi:

a) Alat  penilaian tahap persiapan, meliputi: menilai perencanaan, menggali, dan 

mengembangkan gagasan.

b) Alat penilaian proses, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam 

menggunakan bahan, alat, dan teknik.

c) Alat penilaian hasil, meliputi: penilaian hasil produk sesuai criteria yang 

ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membatasi indikator ranah 

psikomotor pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual diantaranya: penilaian persiapan, proses, dan hasil. Penilaian tersebut 
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setiap siklus berbeda. Siklus 1 berupa lembar kerja tentang membuat diagram alur 

produksi. Siklus 2 berupa pembuatan tabel perbandingan teknologi komunikasi 

tradisional dan moderen. Siklus 3 berupa pembuatan kliping tentang alat 

transportasi.

2.2. KAJIAN EMPIRIS

Hasil penelitian relevan merupakan uraian sistematis hasil-hasil 

penelitian oleh peneliti terdahulu sesuai substansi yang diteliti. Penelitian tersebut 

antara lain:

Penelitian Warti (2013) “Penerapan pendekatan kontekstual untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Sawojajar 2 

Kota Malang”. Hasil pembelajaran menunjukkan bahwa aktivitas siswa siklus I 

sebesar 65,70 dan Siklus II sebesar 75,63. Aktivitas siswa meningkat sebesar 9,93. 

Hasil belajar siswa siklus I sebesar 67,00 dan siklus II sebesar 78,00. Hasil belajar

siswa mengalami peningkatan sebesar 11,00. 

Penelitian Eni Arifatun Ni'mah (2011) “Penggunaan media audiovisual 

untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 

V SDN Bakalan Krajan 1 kecamatan Sukun Kota Malang”. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat peningkatan proses belajar sebanyak 21,80 siklus I dan 

15,99 siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa sebanyak 15,35 siklus I dan 17,44 

siklus II. Jadi penerapan penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SDN Bakalan 

Krajan I Kecamatan Sukun Kota Malang.
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Penelitian Ahmad, Fandhi. (2013). “Peningkatan Hasil Belajar IPS 

Melalui Model Pembelajaran Kontekstual Dengan Media Audiovisual Pada siswa 

Kelas V SDN Rejosari 2 Demak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

keterampilan guru siklus I memperoleh skor 23 (kategori baik), siklus II 

memperoleh skor 30 (kategori sangat baik). Aktivitas siswa siklus I memperoleh 

rata-rata skor 2,50 (kategori baik), siklus II  memperoleh rata-rata skor 3,00 

(kategori baik). Presentase ketuntasan klasikal hasil  belajar siklus I 61%, siklus II 

meningkat menjadi 88,8%.

Temuan-temuan tersebut menunjukan hasil belajar siswa melalui

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual meningkat dengan baik.

Penelitian-penelitian tersebut dijadikan pendukung penelitian yang dilaksanakan, 

sehingga dapat menambah khasanah pengembangan pengetahuan mengenai 

penelitian IPS. Peneliti menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang.

2.3. KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan kajian pustaka, dapat diambil pokok pemikiran 

pembelajaran IPS di SD Negeri Tambakaji 01 Semarang belum mencapai hasil 

optimal. Guru kurang mengenalkan siswa materi secara konkret, belum 

menggunakan media yang inovatif, lebih banyak ceramah satu arah, tidak 



57

melakukan variasi metode pembelajaran, serta belum membimbing siswa 

menemukan sendiri pemahamannya.

Aktivitas siswa belum tampak optimal karena siswa kurang antusias 

mengikuti pembelajaran, cenderung pasif, tidak fokus, dan ramai di kelas 

dikarenakan kurang tertarik dalam pembelajaran.

Keterampilan guru dan aktivitas siswa yang belum optimal menyebab-

kan hasil belajar kurang maksimal, terbukti dari data menunjukan dari sejumlah 

38 siswa dalam satu kelas hanya 14 siswa (36,84%) yang mendapatkan nilai di 

atas KKM yaitu 65, sedangkan sisanya 24 siswa (63,16%) nilainya dibawah 

KKM.

Kondisi tersebut melandasi peneliti bersama kolaborator melakukan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan 

media audiovisual, sehingga dapat menarik perhatian siswa dengan pengenalan 

materi konkret dalam pembelajaran.

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPS 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual diharapkan dapat 

memberikan peningkatan ketrampialn guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa. 
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Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir

Kondisi Awal

Menerapkan Pendekatan Kontekstual berbantuan media audiovisual
(video) dalam pembelajaran IPS dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
1. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian 

materi.
2. Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun 

sendiri pengetahuanya.
3. Melaksanakan kegiatan inkuiri berdasarkan video pembelajaran 

yang ditampilkan.
4. Membangkitkan sifat ingin tahu dengan  bertanya
5. Menciptakan masyarakat belajar
6. Pemodelan
7. Melakukan refleksi di akhir pertemuan berdasarkan video 

pembelajaran yang sudah ditampilkan
8. Melakukan penilaian sebenarnya.

Tindakan

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan 
kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB
SD Negeri Tambakaji 01 meningkat, minimal dengan kategori 
baik dengan skor antara 18 sampai 27.

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan 
kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB
SD Negeri Tambakaji 01 meningkat, minimal dengan kategori 
baik dengan skor antara 14 sampai 21.

3. Hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual berbantuan 
media audiovisual pada siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 
meningkat dengan nilai ketuntasan individual ≥ 65 dan nilai 
ketuntasan klasikal ≥80%.

Kondisi Akhir

Kualitas pembelajaran IPS masih rendah ditandai dengan:

1. Guru kurang mengenalkan siswa materi secara konkret, belum 
menggunakan media yang inovatif, lebih banyak ceramah satu 
arah, tidak melakukan variasi metode pembelajaran, serta belum 
membimbing siswa menemukan sendiri pemahamannya.

2. Siswa: kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, cenderung 
pasif, tidak fokus, dan ramai di kelas dikarenakan kurang tertarik 
dalam pembelajaran.

3. Hasil Belajar: dari 38 siswa hanya 14 siswa (36,84%) mendapatkan 
nilai di atas KKM yaitu 65, sedangkan sisanya 24 siswa (63,16%) 
nilainya dibawah KKM.
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN

Berdasarkan kerangka berfikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: Dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil

belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tambakaji 01 Semarang pada 

semester II tahun ajaran 2014/2015.

3.2. SUBYEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini Subyek penelitian adalah guru (peneliti) dan 

siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang sebanyak 38 siswa, terdiri 

dari 23 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.

3.3. VARIABEL PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini meliputi:

a) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang.

b) Aktivitas  siswa dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang.

c) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang.
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3.4. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas merupakan proses 

pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dan upaya 

memecahkan masalah dengan melakukan berbagai tindakan terencana dalam 

situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari tindakan tersebut (Sanjaya, 

2013: 149). Menurut Arikunto (2009: 16) terdapat empat tahapan dalam penelitian 

tindakan kelas yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan tiga siklus yang tahapanya 

sama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap-tahap 

tesebut dapat dijelaskan melalui bagan dan penjelasan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Model Penelitian Tindakan Kelas

Didasarkan Kemmis dan Mc Taggart (dalam Hopkins, 2011: 92)
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Penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut:

3.4.1. Perencanaan (Planning)

Dalam tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus masalah yang 

akan diteliti dengan menyiapkan instrumen pengamatan yang akan digunakan 

untuk merekam fakta selama kegiatan penelitian berlangsung (Arikunto, 2010: 

17). Menurut Aqib (2009: 42) Tahap perencanaan harus menjelaskan secara 

lengkap dan rinci tentang  apa saja yang dilaksanakan oleh peneliti

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya  

sebagai berikut :

a) Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan 

indikator yang ingin dicapai bersama tim kolaborasi.

b) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Menyiapkan sumber (buku, dan alat peraga berupa video pembelajaran) yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran.

d) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, siswa, dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

3.4.2. Pelaksanaan (Action)

Menurut Sanjaya (2013: 176) pelaksanaan tindakan adalah perlakuan 

guru berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Sependapat Arikunto (2010: 

18) tahap ini merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu 

mengenakan tindakan di kelas sesuai rancangan dan tidak boleh dibuat-buat.
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Penelitian ini direncanakan tiga siklus menggunakan pendekatan 

konekstual berbantuan media audiovisual. Setiap siklus dilaksanakan satu kali 

pertemuan dan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Jika ternyata tindakan 

perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab permasalahan maka 

terdapat siklus berikutnya dengan langkah-langkah tetap sama menerapkan 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

3.4.3. Observasi (Observing)

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan tindakan yang telah disusun 

(Sanjaya, 2013: 177).

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru 

pengampu kelas IVB yang bertujuan mengetahui ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa  dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta melakukan 

observasi  terhadap hasil belajar siswa menggunakan tes/unjuk kerja.

3.4.4. Refleksi (Reflecting)

Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan guru selama 

tindakan. Dari hasil refleksi guru dapat mencatat berbagai kekurangan yang perlu 

diperbaiki, sehingga dijadikan dasar penyusunan rencana ulang (Sanjaya, 2013: 

177). 

Dalam penelitian ini kegiatan refleksi bertujuan mengkaji aktivitas 

siswa, keterampilan guru, serta hasil belajar siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontektual berbantuan media 

audiovisual dengan melihat ketercapaian indikator pada siklus pertama. Peneliti 
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juga mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul pada siklus pertama, 

kemudian membuat perencanaan perbaikan untuk siklus berikutnya.

3.5. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN

Siklus atau putaran dalam PTK adalah satu kali proses pembelajaran 

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun (Sanjaya, 2013: 174). Peneliti 

merancang pelaksanaan PTK dalam tiga siklus dimana setiap siklus dilaksanakan 

satu kali pertemuan. Siklus tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

3.5.1. Siklus 1

3.5.1.1. Perencanaan

Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK, 

tahap perencanaan antara lain sebagai berikut:

a) Menelaah dan menentukan SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran IPS 

kelas IVB Semester II yaitu materi perkembangan teknologi produksi.

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai materi perkembangan 

teknologi produksi.

c) Membuat media pembelajaran berupa video perkembangan teknologi 

produksi.

d) Membuat lembar kerja siswa sebagai bahan diskusi.

e) Menyusun alat evaluasi berupa soal tes tertulis.

f) Membuat lembar pengamatan berupa lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audio visual. 
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g) Menyiapkan lembar catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

h) Menyiapkan peralatan yaitu LCD, proyektor, laptop, spidol dan penghapus. 

3.5.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan guru 

berdasarkan perencanaan yang telah disusun (Sanjaya, 2013: 176). Pelaksanaan 

tindakan berupa kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran.

Kegiatan awal (5 menit).

a) Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa. 

b) Guru memotivasi siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh.

c) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa: “ anak-anak siapa 

yang mempunyai HP, televisi, radio?”. “Apakah dizaman dulu ada barang-

barang tersebut? mengapa hal terasebut bisa terjadi?

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan Inti (45 menit)

a) Diputarkan video tentang perkembangan teknologi produksi siswa mengamati 

video (eksplorasi/ mengamati, menalar).

b) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

produksi  siswa bertanya jawab dengan guru mengenai pengertian teknologi 

produksi (eksplorasi/menanya, menalar).

c) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

produksi  siswa bertanya jawab dengan guru mengenai jenis-jenis teknologi 

produksi (eksplorasi/menanya, menalar).
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d) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

produksi siswa bertanya jawab dengan guru mengenai perbandingan teknologi 

produksi tradisional dengan moderen (eksplorasi/ mengamati, menalar, 

menanya).

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi).

f) Guru membagikan dan menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa 

tentang pembuatan diagram alur produksi (elaborasi).

g) Siswa berdiskusi menyelesaikan LKS dengan bimbingan dari guru 

(elaborasi/menyajikan, mencoba, menalar, menanya).

h) Siswa mengomentari hasil karya kelompok lain (elaborasi/ mencoba, menalar)

i) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi (elaborasi/ 

menyajikan).

j) Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang diagram alur produksi padi(Konfirmasi/ mengamati).

k) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

(Konfirmasi/ menanya, menalar).

l) Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Konfirmasi).

m) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi).

Kegiatan Penutup (20 menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru.

c) Guru menutup pelajaran.
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3.5.1.3. Observasi

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator

melakukan pengamatan terhadap pembelajaran.

Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah:

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

3.5.1.4. Refleksi

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

a) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan kekurangan penerapan 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

b) Melakukan evaluasi secara menyeluruh proses dan hasil pembelajaran melalui 

penerapan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Mencatat masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran.

d) Meminta saran pada kolaborator untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya.

e) Merencanakan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus selanjutnya 

berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil pada siklus pertama.
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3.5.2. Siklus 2

3.5.2.1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki 

pembelajaran pada siklus pertama. Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat 

rencana sebagai berikut:

a) Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus pertama.

b) Menyusun RPP sesuai perbaikan hasil refleksi siklus pertama melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada materi 

perkembangan teknologi komunikasi.

c) Mempersiapkan sumber dan media belajar berupa video perkembangan 

teknologi komunikasi.

d) Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi berupa tes tertulis, dan kunci jawaban.

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

f) Menyiapkan lembar catatan lapangan.

g) Menyiapkan peralatan yaitu LCD, proyektor, laptop, spidol dan penghapus. 

3.5.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir pembelajaran.

Kegiatan awal (5 menit)

a) Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa. 

b) Guru memotivasi siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh.
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c) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa: “anak-anak 

kemarin kira telah mempelajari perkembangan teknologi produksi. Coba beri 

contoh apa saja yang termasuk teknologi produksi?” Kalian pernah 

menggunakan telephon, handphone, surat? Alat tersebut digunakan untuk apa?

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti (45 menit)

a) Diputarkan video tentang perkembangan teknologi komunikasi siswa 

mengamati video tentang perkembangan teknologi komunikasi (eksplorasi/

mengamati, menalar, menanya).

b) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

komunikasi guru bertanya jawab dengan siswa mengenai pengertian 

komunikasi (eksplorasi/menanya, menalar).

c) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi komunikasi guru 

bertanya jawab dengan siswa mengenai contoh alat komunikasi tradisional 

dan moderen (eksplorasi/menanya, menalar).

d) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

komunikasi siswa mendemonstrasikan cara menggunakan alat komunikasi 

(eksplorasi/ menanya, menalar, mencoba).

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi)

f) Guru membagikan lembar kerja siswa mengenai pembuatan tabel 

perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen (elaborasi).

g) Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam 

menyelesaikan LKS (elaborasi).
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h) Dengan bimbingan dari guru siswa berdiskusi menyelesaikan LKS 

(elaborasi/menyajikan, mencoba, menalar, menanya).

i) Siswa menukarkan dan mengomentari hasil karya kelompok lain (elaborasi/ 

mencoba, menalar).

j) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi 

(elaborasi/menyajikan)

k) Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional 

dan moderen (Konfirmasi/ mengamati).

l) Guru bertanya jawab dengans siswa tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. (Konfirmasi/menanya).

m) Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Konfirmasi).

n) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi).

Kegiatan penutup (20 menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru.

c) Guru menutup pelajaran.

3.5.2.3. Observasi

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melaku-

kan observasi terhadap pembelajaran.



71

Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah:

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

3.5.2.4. Refleksi

Pada siklus kedua, refleksi dilakukan untuk mengetahui perubahan 

tingkah laku siswa selama mengikuti pembelajaran serta peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi komunikasi.

Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

a) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua 

melalui hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan selama 

pembelajaran.

b) Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua.

c) Membuat daftar kekurangan dan permasalahan pembelajaran pada siklus 

kedua dari segi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.

d) Merencanakan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus ketiga

berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil pada siklus kedua.

3.5.3. Siklus 3

3.5.3.1. Perencanaan

Perencanaan pada siklus ketiga adalah memperbaiki pembelajaran 

yang telah dilakukan pada siklus kedua.
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Tahap perencanaan siklus ketiga meliputi:

a) Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus kedua.

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai perbaikan hasil refleksi 

siklus kedua dengan menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual materi perkembangan teknologi komunikasi.

c) Mempersiapkan sumber dan media video perkembangan teknologi 

komunikasi.

d) Membuat lembar kerja siswa untuk bahan diskusi siswa.

e) Meyiapkan lembar observasi mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi komunikasi.

f) Membuat instrumen berupa lembar observasi mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru selama proses pembelajaran. 

g) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan yaitu LCD, proyektor, laptop, spidol 

dan penghapus. 

h) Menyiapkan lembar catatan lapangan.

3.5.3.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir pembelajaran.

Kegiatan awal (5 menit)

a) Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa. 

b) Guru memotivasi siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh.

c) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa: “anak-anak 

kemarin kira telah mempelajari teknologi komunikasi. Coba contohkan dari 



73

masing-masing teknologi produksi dan komunikasi? Tadi kalian berangkat ke 

sekolah naik apa? Sepeda motor, mobil itu berguna untuk apa? Kemudian 

sepeda motor, mobil itu termasuk alat? 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan Inti (45 menit)

a) Diputarkan video tentang perkembangan teknologi transportasi siswa melihat 

dan mendengarkan video tersebut (eksplorasi/mengamati, menanya, menalar).

b) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi guru 

bertanya jawab mengenai jenis-jenis alat transportasi (eksplorasi/menanya, 

menalar).

c) Setelah mengamati video siswa bertanya jawab dengan guru mengenai 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknologi transportasi 

(eksplorasi/menanya, menalar, mencoba). 

d) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi siswa 

bertanya jawab dengan guru mengenai keunggulan dan kelemahan transportasi 

tradisional dan moderen (eksplorasi/ menanya, menalar, mencoba).

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi).

f) Guru membagikan lembar kerja siswa mengenai pembuatan kliping teknologi 

transportasi (elaborasi).

g) Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam 

menyelesaikan LKS (elaborasi).

h) Dengan bantuan guru siswa berdiskusi menyelesaikan LKS dengan bimbingan 

dari guru (elaborasi/ mencoba, menalar, menanya).
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i) Siswa menukarkan dan mengomentari hasil karya kelompok lain (elaborasi/ 

mencoba, menalar).

j) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi (elaborasi/ 

menyajikan).

k) Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang kliping teknologi transportasi (Konfirmasi/ 

mengamati, menanya).

l) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

(Konfirmasi/menanya).

m) Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Konfirmasi).

n) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi)

Kegiatan akhir (20 menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru.

c) Guru menutup pelajaran.

3.5.3.3. Observasi

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator 

melakukan observasi terhadap pembelajaran.

Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah:

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.
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b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

3.5.3.4. Refleksi

Pada siklus ketiga, refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi transportasi.

Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

a) Menganalisis pelaksanaan pembelajaran pada siklus ketiga.

b) Menganalisis hasil belajar siswa pada siklus ketiga dan membandingkanya 

dengan siklus pertama dan kedua.

c) Jika indikator sudah  memenuhi kriteria yang ditetapkan tidak dilaksanakan 

siklus 4 tetapi pembelajaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1. Sumber Data

Sumber data dalam PTK meliputi siswa, guru, kolaborator, data 

dokumen, 

3.6.1.1. Siswa

Sumber data siswa adalah siswa yang belajar IPS melalui pendekatan 

kontekstul berbantuan media audiovisual.

3.6.1.2. Guru

Sumber data guru adalah guru yang mengajar mata pelajaran IPS 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.
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3.6.1.3. Data Dukumen

Sumber data dokumen adalah dokumen yang memuat data awal nilai 

hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan. Foto dan video selama 

pelaksanaan tindakan dan hasil tes setelah dilakukan tindakan.

3.6.2. Jenis Data

Jenis data menurut Suharjono (2011: 131) terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

3.6.2.1. Data Kuantitatif

Subana, dkk. (2000: 21) data kuantitatif ialah data yang berbentuk 

bilangan (angka). Data kualitatif diperoleh dari hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan 

media audiovisual. Data kuantitatif diperoleh dari tes individu untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa.

3.6.2.2. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu  data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

untuk memberi gambaran terhadap perilaku guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2009: 131). Data 

kualitatif ini diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, serta catatan lapangan pada saat 

pembelajaran berlangsung.

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

nontes.
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3.6.3.1. Teknik Tes

Tes adalah instrumen pengumpulan data tentang kemampuan subjek 

penelitian dengan cara pengukuran (Sanjaya, 2013: 251). Menurut Sutikno (2013: 

121) tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang 

ditujukan kepada tastee untuk mendapatkan respon sesuai petunjuk.

Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran dari

siklus pertama sampai siklus ketiga untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran setelah mempelajari materi pembelajaran IPS melalui pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual. Adapun bentuk instrumen tes berupa

soal pilihan ganda dan soal isian.

3.6.3.2. Teknik Nontes

Teknik non tes merupakan cara pengumpulan data tidak menggunakan 

alat-alat baku, tidak bersifat mengukur, dan tidak diperoleh angka-angka sebagai 

hasil pengukuran (Sutikno, 2013: 133).

Berikut ini teknik nontes yang digunakan peneliti:

3.6.3.2.1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi 

(Sanjaya, 2013: 270).

Kegiatan observasi penelitian ini berupa lembar pengamatan

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui  

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.
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3.6.3.2.2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skor siswa sebelum 

tindakan dan setelah tindakan, serta foto dan video untuk merekam proses 

pembelajaran dari awal sampai akhir sehingga memberikan gambaran kongkrit 

aktivitas siswa dan keterampilan guru selama pembelajaran.

3.6.3.2.3. Angket Respon Siswa

Angket respon siswa digunakan untuk mendapatkan informasi proses 

pembelajaran sebagai triangulasi data untuk melakukan refleksi pembelajaran. 

Informasi tersebut diperoleh dari siswa yang mengisi angket. Angket tersebut 

berisi pertanyaan pembelajaran dan keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran.

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

3.7.1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean, nilai  terendah dan tertinggi, 

serta ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal ditampilkan dalam 

bentuk persentase.

Langkah-langkah menganalisis data kuantitatif adalah:

a) Menentukan Skor Teoritis

N = x 100

Keterangan: 

N   = Nilai
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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 (banyaknya butir soal pada pilihan ganda, jumlah 

skor seluruhnya) (Poerwanti, dkk. 2008: 6.15-6.16).

b) Menghitung Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal

Sedangkan untuk menghitung persentase ketuntasan belajar secara 

klasikal, digunakan rumus sebagai berikut:

% ketuntasan belajar = × 100%
(Aqib Dkk., 2011: 41)

Data hasil belajar siswa dapat dianalisis secara kuantitatif untuk 

memperoleh simpulan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Tingkat Keberhasilan Belajar Klasikal

Tingkat Keberhasilan % Kategori

≥ 80%  Sangat Tinggi

60-79% Tinggi

40-59% Sedang

20-39% Rendah

<20% Sangat Rendah

(Aqib dkk., 2011: 41)

c) Menghitung mean atau rerata kelas

Nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh

siswa dan dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, dengan rumus:
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Keterangan:   

̅ :  nilai rata- rata

∑X :  jumlah semua nilai siswa

∑ N :  jumlah siswa

(Aqib dkk., 2011: 40)

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) klasikal dan individual SD Negeri Tambakaji 01 Semarang yang 

dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas. Tabel tersebut 

disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Belajar Individual

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi

≥ 65 Tuntas

< 65 Tidak Tuntas

Sumber : KKM SD Negeri Tambakaji 01 Tahun Ajaran 2013/2014

3.7.2. Data Kualitatif

Menurut Subana dkk. (2000: 20) Data Kualitatif adalah data yang tidak 

berbentuk angka. Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif. 

̅ = 
∑
∑
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Menurut Awaludin dkk. (2008: 1.44-1.45) untuk menentukan jarak 

pengukuran dilakukan dengan cara berikut:

Keterangan:

R =  Jarak pengukuran

Nilai tertinggi = Skor tertinggi

Nilai terendah = Skor terendah

Setelah R diketahui dan jumlah interval kelas sudah ditentukan 4, 

maka selanjutnya dicari lebar interval menggunakan rumus:

Keterangan:

I = Interval

R = Jarak Pengukuran

Menurut Poerwanti (2008: 6.9) rentang skor dibagi menjadi 4 kategori 

yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk menentukan kategori skor pada 

keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar avektif, dan hasil belajar 

psikomotorik.

a) Kriteria skor keterampilan guru

Untuk menentukan skor keterampilan guru harus memperhatikan 

indikator pengamatan keterampilan guru. Dalam penelitian ini terdapat 9 indikator 

= − ℎ

= jarak pengukuran (R)jumlah kelas
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dengan rentang nilai 0 sampai 4. Sehingga didapatkan skor terendah adalah 0 dan 

skor tertinggi 36 dengan perhitungan sebagia berikut:

R = 36-0

R = 36

Menghitung jarak interval:

=
i = 9

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disusun tabel kategori skor 

klasikal keterampilan guru sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kategori Skor Klasikal Keterampilan Guru

Skor Kategori Nilai

27 ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik A

18 ≤ skor < 27 Baik B

9 ≤ skor < 18 Cukup C

0 ≤ skor < 9 Kurang D

b) Kriteria skor aktivitas siswa

Untuk menentukan skor aktivitas siswa memperhatikan indikator 

pengamatan aktivitas siswa. Dalam penelitian ini terdapat 7 indikator dengan 

R = nilai tertinggi – nilai terendah

= jarak pengukuran (R)jumlah kelas
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rentang nilai 0 sampai 4. Sehingga didapatkan skor terendah adalah 0 dan skor 

tertinggi 28 dengan perhitungan sebagia berikut:

R = 28-0

R = 28

Menghitung jarak interval:

=
i = 7

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disusun tabel kategori skor 

klasikal aktivitas siswa sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Skor Klasikal aktivitas siswa

Skor Kategori Nilai

21 ≤ skor  ≤ 28 Sangat baik A

14 ≤ skor < 21 Baik B

7 ≤ skor < 14 Cukup C

0 ≤ skor < 7 Kurang D

c) Hasil Belajar Afektif

Untuk menentukan skor belajar afektif harus memperhatikan indikator 

pengamatan belajar afektif. Dalam penelitian ini terdapat 4 indikator dengan 

R = nilai tertinggi – nilai terendah

= jarak pengukuran (R)jumlah kelas
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rentang nilai 0 sampai 4. Sehingga didapatkan skor terendah adalah 0 dan skor 

tertinggi 16 dengan perhitungan sebagia berikut:

R = 16-0

R = 16

Menghitung jarak interval:

=
i = 4

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas disusun tabel kategori skor 

klasikal hasil belajar afektif sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Skor Klasikal Hasil Belajar Afektif

Skor Kategori Nilai

16 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik A

8≤ skor < 12 Baik B

4 ≤ skor < 8 Cukup C

0 ≤ skor < 4 Kurang D

d) Hasil Belajar Psikomotorik

Untuk menentukan skor belajar psikomotorik harus memperhatikan 

indikator pengamatan hasil belajar psikomotorik. Dalam penelitian ini terdapat 3 

R = nilai tertinggi – nilai terendah

= jarak pengukuran (R)jumlah kelas
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indikator dengan rentang nilai 0 sampai 4. Sehingga didapatkan skor terendah 

adalah 0 dan skor tertinggi 12 dengan perhitungan sebagia berikut:

R = 12-0

R = 12

Menghitung jarak interval:

=
i = 3

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disusun tabel kategori skor 

klasikal hasil belajar psikomotorik sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Skor Klasikal Hasil Belajar Psikomotorik

Skor Kategori Nilai

9 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik A

6 ≤ skor  < 9 Baik B

3 ≤ skor  < 6 Cukup C

0 ≤ skor  < 3 Kurang D

R = nilai tertinggi – nilai terendah

= jarak pengukuran (R)jumlah kelas
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3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SD Negeri 

Tambakaji 01 Semarang dinyatakan berhasil dengan indikator sebagai berikut:

a) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

meningkat, minimal dengan kategori baik sebesar 18 ≤ skor  < 27.

b) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

meningkat, minimal dengan kategori baik sebesar 14 ≤ skor  < 21.

c) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01

meningkat, dengan nilai ketuntasan individual ≥ 65 dan nilai ketuntasan 

klasikal ≥80%.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan refleksi dan hasil studi dokumentasi yang dilakukan di kelas 

IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang semester satu tahun ajaran 2013/2014

terdapat permasalahan pada mata pelajaran IPS. Hal ini dikarenakan faktor: (1) 

Guru kurang mengenalkan siswa materi secara konkret, belum menggunakan 

media yang inovatif, lebih banyak ceramah satu arah, tidak melakukan variasi 

metode pembelajaran, serta belum membimbing siswa menemukan sendiri 

pemahamannya; (2) aktivitas siswa belum tampak optimal, siswa kurang antusias

dalam mengikuti pembelajaran, cenderung pasif, tidak fokus, dan ramai di kelas 

dikarenakan kurang tertarik dalam pembelajaran; (3) Hasil belajar siswa belum 

optimal dengan ketuntasan klasikal 36,84% (14 dari 38 siswa).

Peneliti melakukan tindakan menerapkan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan 

pendekatan dan media ini terbukti dapat meningkatkan pembelajaran IPS 

khususnya di kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang. Penelitian ini 

dilaksanakan sebanyak tiga siklus, setiap siklus terdiri satu pertemuan.

Hasil penelitian yang terdiri atas pemaparan observasi keterampilan guru, 

observasi aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS dengan menerapkan Pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD Negeri 

Tambakaji 01 Semarang.
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4.1.1. Deskripsi Data Prasiklus

Data awal hasil belajar siswa yang mencapai KKM (KKM=65) sebanyak 

24 dari 38 siswa. Sebanyak 14 dari 38 siswa tidak mencapai KKM Ketuntasan 

klasikal. Hasil belajar yang diperoleh sebesar 36,84% dengan nilai terendah 50

dan nilai tertinggi 90.

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1

4.1.2.1. Perencanaan Siklus 1

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun perencanaan 

pelaksanaan siklus 1 sebagai berikut:

a) Menetapkan materi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan, yaitu KD 2.3 

mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakanya.

b) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Mempersiapkan sumber belajar IPS berupa buku paket dan media 

pembelajaran berupa video dan gambar perkembangan teknologi produksi.

d) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dengan 10 soal pilihan ganda dan 

5 soal uraian obyektif yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran.

e) Menyiapkan lembar observasi keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran serta instrument pengumpulan data untuk memperkuat 

observasi meliputi lembar pengamatan, angket, dan dokumentasi berupa alat 

rekam (foto/video).
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4.1.2.2. Pelaksanaan Siklus 1

Pelaksanaan tindakan siklus I menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2014 pada 

pukul 07.00-08.10 WIB. Materi pada siklus 1 yaitu perkembangan teknologi 

produksi dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Uraian kegiatan pembelajaran pada 

pelaksanaan siklus 1 sebagai berikut:

4.1.2.2.1. Prakegiatan (5 menit)

a) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar yaitu menyiapkan leptop, 

speaker, video, LCD, buku paket. Sedangkan siswa mempersiapkan buku alat 

tulisnya.

b) Salam dan Berdoa

Guru mengucapkan salam dan dijawaab serentak oleh siswa. Doa dipimpin 

ketua kelas yaitu Rafif Diva Zaki.

c) Presensi kehadiran

Guru melihat semua kursi penuh diduduki siswa, dan memastikan semua 

siswa kelas IVB masuk.

4.1.2.2.2. Kegiatan Awal (5 menit)

a) Guru memfokuskan perhatian siswa dengan meminta siswa untuk menghadap 

ke depan semua.

b) Melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa (Kontruktivisme)

Guru: “anak-anak siapa yang mempunyai HP, televisi, radio?”. “Apakah 

dizaman dulu ada barang-barang tersebut? mengapa hal terasebut bisa 

terjadi?
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Siswa: “saya pak”, “saya” (banyak siswa yang menjawab sambil tunjuk jari)

Guru: “ alat tersebut digunakan untuk apa ank-anak?”

Siswa: “ untuk komunikasi pak”

Guru: “Apakah dizaman dulu juga ada barang-barang tersebut?”

Siswa: “ Tidak ada pak”

Guru: iya benar di masa lalu tidak ada dan dimasa kini ada, mengapa hal 

terasebut bisa terjadi?

Siswa: “karena perkembangan zaman pak”

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (45 menit)

a) Guru memutarkan video tentang perkembangan teknologi produksi dan 

meminta siswa mengamati video tersebut. siswa mengamati video dengan 

antusias. Tetapi masih banyak siswa yang memperhatikan sambil bergurau 

dengan temanya sehingga membuat kegaduhan. (Inkuiri)

b) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

produksi  siswa bertanya jawab dengan guru mengenai pengertian teknologi 

produksi. (eksplorasi)

Guru: “Dari tayangan tadi apa yang kalian ketahui tentang perkembangan 

teknologi produksi?”.

Siswa: “Alat yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa”

c) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

produksi  siswa bertanya jawab dengan guru mengenai jenis-jenis teknologi 

produksi. (eksplorasi)  (Bertanya)

Guru: Teknologi produksi dibedakan menjadi berapa jenis?”
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Siswa: “ tiga pak”

Guru: ”Coba sebutkan apa saja?”

Siswa: ” Teknologi produksi makanan, pakaian, dan bahan bangunan”.

d) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan teknologi 

produksi siswa bertanya jawab dengan guru mengenai perbandingan teknologi 

produksi tradisional dengan moderen. (eksplorasi)

Guru: “Tadi kan di tayangan kalian sudah melihat teknologi tradisional dan 

moderen, coba perbandingan dari keduanya apa?”

Siswa: “Dahulu petani membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang 

menggunakan traktor”. 

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi) (Masyarakat 

Belajar)

Guru: ”anak-anak sekarang kalian berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 

empat anak.

f) Siswa berdiskusi menyelesaikan LKS dengan bimbingan dari guru (elaborasi)

g) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi (elaborasi) 

(Pemodelan)

Guru: ”Kita mulai dari kelompok 1 dulu, siapa yang berani maju ke depan 

untuk menjelaskan hasil diskusi tadi?”rafif silahkan maju menjelaskan 

tentang apa yang didiskusikan tadi!”.

h) Siswa mengomentari hasil karya kelompok lain (elaborasi)

Guru: ”Anak-anak siapa yang berani mengomentari pekerjaan kelompok 

lain?”.
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Siswa tidak ada yang berani kemudian guru menunjuk widiastrid untuk 

mengomentari pekerjaan kelompok lain.

i) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

(Konfirmasi)

Guru: “Anak-anak sudah paham dengan pembelajaran menegnai 

perkembangan teknologi produksi?”.

Siswa: “Sudah pak”.

Guru: ”Ada yang ditanyakan?”.

Siswa:”Tidak pak”.

4.1.2.2.4. Kegiatan Akhir (15 menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

Guru:”Anak-anak tadi kita sudah belajar tentang apa ya?”

Siswa: “ Perkembangan teknologi produksi pak”.

Guru: “Peknologi produksi dibedakan menjadi berapa jenis? Coba sebutkan!”.

Siswa: “3 jenis pak, produksi makanan, pakaian, dan bahan bangunan”

Guru: ”Coba sebutkan contoh alat produksi pakaian tradisional dan 

moderen?”.

Siswa: “Tradisional contohnya alat tenun, kalau moderen pabrik tekstil pak”.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru (Penilaian 

Autentik)

Guru: ”Karena kalian sudah paham semua dan untuk mengukur kemampuan 

kalian dalam menerima pelajaran pagi ini silahkan kerjakan soal 

evaluasi, dikerjakan sendiri tidak boleh mencontek”.
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Siswa: “Iya pak”.

c) Guru menutup pelajaran.

Guru: “Pelajaran pagi ini kita akhiri, untuk persiapan minggu depan kalian 

pelajari materi mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Buat PR: 

cari gambar contoh alat produksi tradisional dan moderen”.

4.1.2.3. Observasi Siklus 1

Observasi siklus 1 dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observer dalam kegiatan ini Ibu Any Kurniawati, Guru kelas IVB SD Negeri 

Tambakaji 01 Semarang sebagai kolaborator. Kegiatan yang diamati meliputi:

a) Melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

b) Melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

4.1.2.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus 1

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

disajikan pada tabel berikut ini:



94

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1

No. Indikator
Jml Deskriptor yang 

Tampak Skor
0 1 2 3 4

1. Membangkitkan kesiapan siswa 
menemukan dan membangun 
sendiri pengetahuannya  
(Keterampilan membuka 
pelajaran)

 1

2. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya 
(Keterampilan menggunakan 
variasi)

 2

3. Mengeksplorasi pengetahuan 
siswa tentang materi 
(Keterampilan bertanya)

 3

4. Menjelaskan materi pelajaran
(Keterampilan menjelaskan)

 3

5. Pengelolaan kelas (keterampilan 
mengelola kelas)

 3

6. Membimbing siswa 
menyelesaikan tugas kelompok  
(Keterampilan membimbing 
diskusi kelompok kecil)

 3

7. Membimbing siswa melakukan 
pemodelan (Keterampilan 
Pembelajaran Perseorangan)

 2

8. Memberikan penguatan  kepada 
siswa
(Keterampilan memberikan 
penguatan)

 2

9. Menutup pelajaran (Keterampilan 
menutup pelajaran)

 3

Jumlah skor 22
Kategori Baik
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Berikut diagram perolehan skor keterampilan guru siklus I:

Gambar 4.1 Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus I

Berdasarkan diagram 4.1 di atas, terdapat 9 indikator keterampilan guru 

yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual pada siklus 1 diperoleh hasil keterampilan guru 

termasuk dalam skala peskoran baik dengan jumlah 22. Rincian indikator sebagai 

berikut:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuannya  (Keterampilan membuka pelajaran)

Pada indikator ini keterampilan guru mendapat skor 1 karena hanya 1 

deskriptor yang tampak, yaitu menyampaikan apersepsi. Sedangkan 3 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu menarik perhatian siswa untuk fokus pada guru, 

menimbulkan motivasi pada siswa dalam belajar, dan menyampaikan tujuan  

pembelajaran.
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Membimbing siswa menyelesaikan tugas 
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Membimbing siswa melakukan pemodelan  

Memberikan penguatan  kepada siswa

Menutup pelajaran 
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b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya (Keterampilan 

menggunakan variasi)

Dalam indikator membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuan-

nya memperoleh skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak, yaitu 

menayangkan video sesuai materi pembelajaran dan membimbing siswa 

menemukan sendiri pengetahuannya melalui video. Sedangkan 2 deskriptor yang 

tidak tampak yaitu penggunaan video mampu merangsang siswa bertanya atau 

berpendapat, dan melakukan pola interaksi multi arah.

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi (keterampilan bertanya)

Indikator keterampilan guru mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang 

materi memperoleh skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. 

Hal ini ditunjukan guru sudah memberikan pertanyaan secara singkat dan jelas, 

memberikan tuntunan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan, dan memberi

waktu berpikir kepada siswa. Sedangkan 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

pemindahan giliran.

d) Menjelaskan materi pelajaran (Keterampilan menjelaskan)

Indikator menjelaskan materi pelajaran mendapatkan skor 3 karena 

hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Ketiga deskriptor yang muncul 

diantaranya bahasa yang digunakan guru jelas dan mudah dipahami, 

menggunakan contoh nyata yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-

hari, dan memberian tekanan pada bagian-bagian penting. Sedangkan 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan.
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e) Pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)

Indikator keterampilan guru pengelolaan kelas mendapat skor 3 karena 

hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Hal ini ditunjukan guru sudah 

melakukan kegiatan membagi perhatian kepada seluruh siswa, memusatkan 

perhatian, dan memberikan petunjuk-petunjuk secara jelas. Sedangkan 1 

deskriptor yang tidak tampak yaitu memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah.

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok (Keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil)

Indikator keterampilan guru membimbing siswa menyelesaikan tugas 

kelompok mendapat skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan 

guru. Ketiga deskriptor meliputi memperjelas masalah untuk menghindarkan 

kesalahpahaman, memberikan kesempatan siswa berpartisipasi aktif dalam 

kelompok, mengawasi dan menengahi jalannya diskusi. Sedangkan 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi

g) Membimbing siswa melakukan pemodelan (keterampilan pembelajaran 

perseorangan)

Indikator keterampilan guru membimbing siswa melakukan pemodelan

mendapat skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Hal ini 

guru sudah membimbing siswa dalam melakukan pemodelan berdasarkan tugas 

kelompok dan membantu siswa mengatasi kesulitan dalam melakukan pemodelan. 

Sedangkan 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu memberi kesempatan siswa 
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untuk berani melakukan pemodelan dan memberi umpan balik berdasarkanan 

pemodelan yang dilakukan siswa

h) Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)

Indikator keterampilan guru memberi penguatan kepada siswa mendapat 

skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Kadua descriptor 

yang tampak yaitu memberikan penguatan kepada siswa yang aktif dan

memberikan penguatan dengan segera. Sedangkan 2 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu memberikan penguatan kepada kelompok terbaik dalam diskusi dan 

memberikan variasi penguatan.

i) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)

Indikator keterampilan guru menutup pelajaran mendapat skor 3 karena 

3 deskriptor tampak dilakukan guru. Hal ini menunjukan guru sudah member 

kesempatan siswa aktif menyimpulkan materi, memberikan soal evaluasi kepada 

siswa, dan memberi penugasan berupa PR. Sedangkan 1 indikator yang tidak 

tampak yaitu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4.1.2.3.2. Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus 1

Berdasarkan observasi pada saat  proses pembelajaran siklus 1, hasil 

observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual dapat disajikan pada tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4.2
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1

No. Indikator Observasi
Jml Deskriptor yang 

Tampak Total 
Skor

Rata-
rata

0 1 2 3 4
1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses
pembelajaran (kegiatan 
emosional )

38 152 4

2. Melalui video pembelajaran 
siswa menanggapi 
eksplorasi yang dilakukan
guru (Kegiatan lisan, 
mendengarkan, visual, 
menulis)

18 13 7 65 1,71

3. Menemukan pengetahuan 
baru dengan mengaitkan 
materi dengan dunia nyata
(kegiatan lisan, 
mendengarkan, menulis, 
dan emosional).

11 17 10 75 1,97

4. Melakukan kegiatan belajar 
secara berkelompok
(kegiatan menggambar, 
menulis, lisan, mental dan 
emosional)

16 14 8 68 1,79

5. Melakukan pemodelan 
berdasarkan materi
(kegiatan lisan, menulis, 
mental dan emosional)

16 12 10 70 1,84

6. Aktif membuat kesimpulan 
dan refleksi berdasarkan 
materi yang dipelajari
(kegiatan lisan,
mendengarkan, mental, 
emosional)

9 17 12 79 2,08

7. Melaksanakan evaluasi. 
(kegiatan menulis, mental, 
dan emosional).

16 13 9 107 2,82

Jumlah rata-rata skor kelas 16,21
Kategori Baik
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Berikut diagram perolehan skor aktivitas siswa siklus I:

Gambar 4.2 Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus I 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, terdapat 7 indikator aktivitas siswa yang 

diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual pada siklus 1. Rata-rata skor kelas yang diperoleh 

adalah 16,21 dengan kategori baik. Penjelasan secara rinci mengenai skor tiap 

indikator sebagai berikut:

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional ).

Indikator aktivitas siswa yang pertama yaitu mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses pembelajaran dari semua siswa (38) memperoleh rata-rata skor 

kelas 4. Hal ini ditunjukan siswa tidak terlambat memasuki ruang kelas, kemudian 

menempati tempat duduk dengan tertib, setelah itu berdoa bersama sebelum 

belajar, dan menyiapkan buku dan alat tulis sebelum pelajaran.
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b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis).

Indikator aktivitas siswa yang kedua yaitu siswa menanggapi eksplorasi 

yang dilakukan guru memperoleh skor rata-rata kelas 1,71. Dengan rincian 

sebanyak 18 siswa memperoleh skor 1 karena siswa duduk dengan tenang saat 

mengamati video. Sebanyak 13 siswa memperoleh skor 2 karena siswa duduk 

dengan tenang saat mengamati video dan mencermati isi materi dalam video 

pembelajaran. Sebanyak 7 siswa memperoleh skor 3 karena siswa siswa duduk 

dengan tenang saat mengamati video, menanggapi eksplorasi guru, dan 

mencermati isi materi dalam video pembelajaran.

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata 

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang ketiga yaitu menemukan pengetahuan 

baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata memperoleh skor rata-rata 

kelas 1,97. Dengan rincian sebanyak 11 siswa memperoleh skor 1 karena siswa 

hanya bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru. Sebanyak 17 siswa 

memperoleh skor 2 karena siswa bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru 

dan memperhatiakan jawaban dari guru atau siswa lain. Sebanyak 10 siswa 

memperoleh skor 3 karena siswa bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru, 

memperhatiakan jawaban dari guru atau siswa lain, dan dapat menjawab 

pertanyaan spontan dari guru.
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d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang keempat yaitu melakukan kegiatan belajar 

secara berkelompok memperoleh skor rata-rata kelas 1,79. Dengan rincian 

sebanyak 16 siswa memperoleh skor 1 karena siswa hanya duduk dengan tenang 

saat diskusi kelompok (pasif). Sebanyak 14 siswa mendapat skor 2 karena siswa 

berdiskusi dengan teman satu kelompok dan aktif memberikan pendapat dalam 

diskusi. Sebanyak 8 siswa memperoleh skor 3 karena siswa berdiskusi dengan 

teman satu kelompok, aktif memberikan pendapat dalam diskusi, dan berani 

bertanya pada guru jika mengalami kesulitan menyelesaikan LKS.

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang kelima yaitu melakukan pemodelan 

berdasarkan materi memperoleh skor rata-rata kelas 1,84. Dengan rincian 

sebanyak 16 siswa memperoleh skor 1 karena siswa hanya memperhatikan teman 

yang melakukan pemodelan model berdasarkan hasil diskusi. Sebanyak 12 siswa 

memperoleh skor 2 karena siswa antusias dalam pemodelan dan memperhatikan 

teman yang melakukan pemodelan model berdasarkan hasil diskusi. Sebanyak 10 

siswa memperoleh skor 3 karena siswa antusias dalam pemodelan, berani maju ke 

depan kelas menjadi model berdasarkan hasil diskusi, dan menggunakan kalimat 

yang jelas dan mudah dipahami.
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f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional).

Indikator aktivitas siswa yang keenam yaitu aktif membuat kesimpulan 

dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari memperoleh skor rata-rata kelas 

2,08. Dengan rincian sebanyak 9 siswa memperoleh skor 1 karena siswa hanya 

memperhatikan teman lain yang berpendapat. Sebanyak 17 siswa antusias dalam 

menyimpulkan materi dan memperhatikan teman lain yang berpendapat. 

Sebanyak 12 siswa mendapat skor 3 karena siswa antusias dalam menyimpulkan 

materi, ikut serta berpendapat menyimpulkan materi, dan memperhatikan teman 

lain yang berpendapat.

g) Melaksanakan evaluasi (kegiatan menulis, mental, dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi 

bersama memperoleh skor rata-rata kelas 2,82. Dengan rincian sebanyak 16 siswa 

mendapat skor 2 karena siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan 

mengerjakan secara mandiri. Sebanyak 13 siswa mendapat skor 3 karena siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, mengerjakan secara mandiri, dan 

menyelesaikan soal tepat waktu. Sebanyak 9 siswa mendapat skor 4 karena 

keempat deskriptor tampak dilakukan siswa yaitu siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang, mengerjakan secara mandiri, tidak mencontek waktu 

mengerjakan soal evaluasi, dan menyelesaikan soal tepat waktu.
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4.1.2.3.3. Hasil Belajar Siswa Siklus 1

Hasil belajar mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual siklus1 berupa ranah kognitif, afektif (karakter), 

dan psikomotor (produk). Ketiga ranah dijabarkan sebagai berikut:

a) Ranah Kognitif

Hasil belajar kognitif berupa skor tes tertulis yang dilaksanakan di akhir 

pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut data hasil 

belajar siswa siklus 1:

Tabel 4.3
Data Hasil Belajar Kognitif Siklus 1

Tabel 4.3 diatas menunjukan datan hasil belajar siklus 1 yaitu nilai 

terendah 55 dan nilai tertinggi 90. Siswa yang tuntas (KKM= 65) sejumlah 22 

siswa (57,89%), sedangkan siswa yang tidak tuntas sejumlah 16 siswa (42,11%).

No. Keterangan Skor

1. Nilai Terendah 55

2. Nilai Tertinggi 90

3. Rata-rata 67,50

4. Ketentuan Klasikal (57,89%)

5. Ketidaktuntasan Klasikal (42,11%)



Berdasarkan data hasil belajar kognitif siklus 1 dapat ditampilkan 

diagram ketuntasan klasikal hasil belajar sebagai berikut:

Gambar 4.3 Diagram Ket

Berdasarkan gambar 4.3, ketuntasan klasikal siswa sebesar 57,89% (22 

dari 38 siswa) dengan kategori 

diharapkan yaitu 80%.

b) Ranah Afektif

Hasil belajar afektif berupa 

proses pembelajaran materi perkembangan teknologi produksi. Berikut analisis 

hasil belajar afektif siswa siklus 1:

No. Indikator

1. Bertanggung jawab

2. Percaya diri

3. Saling menghargai

4. Bersikap santun

Jumlah rata-rata skor kelas

Kategori

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 

Berdasarkan data hasil belajar kognitif siklus 1 dapat ditampilkan 

diagram ketuntasan klasikal hasil belajar sebagai berikut:

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 1

Berdasarkan gambar 4.3, ketuntasan klasikal siswa sebesar 57,89% (22 

dari 38 siswa) dengan kategori sedang, dan belum mencapai indikator yang 

Hasil belajar afektif berupa penskoran karakter yang dilaksanakan pada 

proses pembelajaran materi perkembangan teknologi produksi. Berikut analisis 

hasil belajar afektif siswa siklus 1:

Tabel 4.4
Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus 1

Indikator
Jml Deskriptor yang 

Tampak
Total 
Skor

0 1 2 3 4
Bertanggung jawab 17 12 9 68

29 9 47

Saling menghargai 26 8 4 54

31 7 45

rata skor kelas

42,11%
57,89%

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 
Belajar Kognitif Siklus 1

Tidak Tuntas

Tuntas
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Berdasarkan data hasil belajar kognitif siklus 1 dapat ditampilkan 

untasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 1

Berdasarkan gambar 4.3, ketuntasan klasikal siswa sebesar 57,89% (22 

, dan belum mencapai indikator yang 

penskoran karakter yang dilaksanakan pada 

proses pembelajaran materi perkembangan teknologi produksi. Berikut analisis 

Total 
Skor

Rata-
rata

1,79

1,24

1,42

1,18

5,63

Cukup



Berikut diagram perolehan 

Gambar 4.

Berdasarkan gambar 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual pada siklus 1. 

Berikut penjelasan tiap indikator:

1) Bertanggung Jawab

Indikator bertanggung jawab diperoleh skor 68 rata

cukup. Sebanyak 17 siswa mendapat skor 1; 12

Bertanggung jawab ditunjukkan 

kemampuan kelompok karena keaktifan berdiskusi didominasi

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

sekolah berupa alat peraga

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

2) Percaya Diri

Indikator percaya diri diperoleh skor 47

Sebanyak 29 siswa mendapat skor 1;

0

0.5

1

1.5

2

Indikator Afektif Siswa

1.79

Berikut diagram perolehan skor afektif siswa siklus I:

Gambar 4.4 Diagram Perolehan Skor Afektif Siswa Siklus 1

Berdasarkan gambar 4.4 diatas, terdapat 4 indikator yang diamati dalam 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

pada siklus 1. Rata-rata skor kelas adalah 6,3 dengan kategori cukup. 

Berikut penjelasan tiap indikator:

Indikator bertanggung jawab diperoleh skor 68 rata-rata 1,79

siswa mendapat skor 1; 12 siswa skor 2; dan 9 siswa skor 3

ditunjukkan melaksanakan tugas menyelesaikan LKS 

kelompok karena keaktifan berdiskusi didominasi beberapa siswa, 

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

sekolah berupa alat peraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

ndikator percaya diri diperoleh skor 47 rata-rata 1,24 kategori baik

siswa mendapat skor 1; dan 9 siswa skor 2;. Percaya diri ditu

Indikator Afektif Siswa

1.79

1.24
1.42

1.18 Bertanggung jawab

Percaya diri

Saling menghargai

Bersikap santun
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Diagram Perolehan Skor Afektif Siswa Siklus 1

yang diamati dalam 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

rata skor kelas adalah 6,3 dengan kategori cukup. 

rata 1,79 kategori 

siswa skor 3.

melaksanakan tugas menyelesaikan LKS sesuai 

beberapa siswa, 

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

24 kategori baik. 

ditunjukkan

Bertanggung jawab

Saling menghargai
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dengan berani menyatakan pendapat di depan kelas, berani bertanya kepada guru, 

musaha sendiri daripada bantuan teman saat mengerjakan soal evaluasi, dan 

berpenampilan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi.

3) Saling Menghargai

Indikator saling menghargai diperoleh skor 54 rata-rata 1,42 kategori 

baik. Sebanyak 26 siswa mendapat skor 1; 8 siswa skor 2; dan 4 siswa skor 3. 

Percaya diri ditunjukkan dengan menerima perbedaan pendapat dari teman pada 

saat tanya jawab dengan guru, mengakui  kelebihan orang lain yang mendapat 

skor bagus dalam mengerjakan LKS, dapat bekerjasama dalam  kerja kelompok, 

dan membantu orang lain dalam memahami materi.

4) Bersikap Santun

Indikator bersikap santun diperoleh skor 45 rata-rata 1,18 kategori 

cukup. Sebanyak 29 siswa mendapat skor 1;dan 9 siswa skor 2. Bersikap santun 

ditunjukkan dengan menerima nasihat guru ketika bersalah, menjaga perasaan 

orang lain dengan tidak mengejek apabila orang lain salah menjawab pertanyaan 

dari guru, menjaga ketertiban dikelas dengan cara berpakaian sesuai aturan, dan 

berbicara dengan tenang dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan.

Deskripsi data tersebut menjelaskan karakter siswa siklus I dengan skor 

rata-rata 5,63 termasuk kategori cukup dan belum mencapai indikator 

keberhasilan. Hasil ini diharapkan sebagai refleksi dalam siklus berikutnya 

sehingga menunjukkan peningkatan.



c) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik siklus 1 diperoleh dari peskoran produk siswa 

membuat diagram alur produksi. Analisis hasil belajar psikomotorik d

tabel berikut:

Hasil Observasi 

No. Indikator

1. Mempersiapkan peralatan 

membuat diagram alur 

produksi

2. Membuat diagram alur 

produksi

3. Penskoran hasil

Jumlah rata-rata skor kelas

Kategori

Berikut diagram perolehan skor 

Gambar 4.5 Diagram

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

Indikator Penilaian 
Psikomotorik Siswa

Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik siklus 1 diperoleh dari peskoran produk siswa 

membuat diagram alur produksi. Analisis hasil belajar psikomotorik d

Tabel 4.5
Hasil Observasi Penskoran Psikomotorik Siswa Siklus 

Indikator

Jml Deskriptor yang 

Tampak
Total 

Skor
0 1 2 3 4

peralatan 

membuat diagram alur 15 10 13 74

diagram alur 
16 10 12 72

22 4 12 100

rata skor kelas

Berikut diagram perolehan skor psikomotorik siswa siklus 1 :

Diagram Perolehan Skor Psikomotorik Siswa Siklus 1

Indikator Penilaian 
Psikomotorik Siswa

1.95 1.89

2.74

Persiapan

Langkah Kerja

Hasil
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Hasil belajar psikomotorik siklus 1 diperoleh dari peskoran produk siswa 

membuat diagram alur produksi. Analisis hasil belajar psikomotorik dilihat pada 

Siklus 1

Total 

Skor

Rata-

rata

1,95

1,89

100 2,74

6,58

Baik

Perolehan Skor Psikomotorik Siswa Siklus 1
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Berdasarkan tabel 4.5 dan ganbar 4.5 diatas hasil observasi penskoran 

psikomotorik siswa secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Mempersiapkan peralatan membuat diagram alur produksi

Indikator ini diperoleh skor 74 rata-rata 1,95 kategori baik. Sebanyak 15 

siswa mendapat skor 1; 10 siswa mendapat skor 2; dan 13 siswa skor 3. Tahap 

persiapan ditunjukkan siswa dalam mempersiapkan alat tulis (pensil, penggaris, 

penghapus), mengambil bahan (kertas, gambar) dari guru, memperhatikan  

petunjuk kerja, dan Membagi tugas dalam kelompok.

2) Membuat diagram alur produksi

Indikator ini diperoleh skor 72 rata-rata 1,89 kategori baik. Sebanyak 16 

siswa mendapat skor 1; 16 siswa mendapat skor 10; dan 12 siswa skor 3. Tahap 

pembuatan ditunjukkan siswa dalam menyusun bagan dengan membuat garis, 

menempelkan gambar yang sesuai alur produksi, membuat deskripsi mengenai 

bagan, dan menggunakan alat seperlunya.

3) Penskoran Hasil

Indikator ini diperoleh skor 100 rata-rata 2,74 kategori baik. Sebanyak 22 

siswa mendapat skor 2; 4 siswa mendapat skor 3: dan 17 siswa skor 4. Tahap 

peskoran hasil ditunjukkan siswa dalam alur produksi disusun runtut, kelengkapan 

definisi, kesesuaian definisi dengan gambar, dan kerapihan hasil pembuatan 

diagram alur produksi.

Data peskoran produk siswa siklus I mendapat skor rata-rata 6,58 dengan 

kategori baik. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan siklus 

berikutnya agar lebih baik dan meningkat.
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4.1.2.3.4. Deskripsi Data Hasil Angket

Data observasi aktivitas siswa didukung hasil angket respon terhadap 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual. 

Analisis data hasil angket respon siswa siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Angket Respon Siswa Siklus I

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak 

1.
Apakah kamu senang dengan cara mengajar 
guru tadi?

100% -

2.
Dengan menggunakan pembelajaran seperti 
tadi apakah memudahkan kamu dalam 
mempelajari materi?

92,11% 7,89%

3. Apakah kamu memahami materi yang 
dipelajari tadi?

89,47% 10,53%

4. Apakah video yang ditampilkan guru tadi 
menarik?

100% -

5. Apakah kamu mau belajar lagi dengan cara 
mengajar bapak seperti tadi?

92,11% 7,89%

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui siswa senang dan tertarik 

dalam mengikuti proses belajar guru menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual. Sebanyak 7,89% (3 siswa) mengalami kesulitan 

dalam mempelajari materi, 10,53% (4 siswa) kurang memahami materi, dan 

7,89% (3 siswa) tidak bersedia mengikuti pembelajaran IPS melalui pend ekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual. 
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4.1.2.4.Refleksi Siklus 1

Berdasarkan hasil penelitian siklus 1, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual. Refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data yang 

diperoleh pada siklus 1. Selanjutnya refleksi ini dijadikan bahan perencanaan 

tindakan pada siklus 2. Hasil refleksi tersebut diantaranya:

4.1.2.4.1. Keterampilan Guru

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus 1 memperoleh kriteria 

baik. Namun, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya:

a) Indikator membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun 

sendiri pengetahuanya ada 3 deskriptor belum tampak yaitu menarik perhatian 

siswa untuk fokus pada guru, menimbulkan motivasi pada siswa dalam 

belajar, dan menyampaikan tujuan  pembelajaran.

b) Indikator membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya terdapat 2 

deskriptor belum tampak yaitu penggunaan video mampu merangsang siswa 

bertanya atau berpendapat dan melakukan pola interaksi multi arah.

c) Indikator mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi ada 1 deskriptor 

belum tampak yaitu pemindahan giliran.

d) Indikator menjelaskan materi pelajaran terdapat 1 deskriptor belum tampak 

yaitu penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan.

e) Indikator pengelolaan kelas ada 1 deskriptor belum tampak yaitu memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan masalah.
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f) Indikator Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok terdapat 1 

deskriptor belum tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan

topik diskusi.

g) Indikator membimbing siswa melakukan pemodelan ada 2 deskriptor belum 

tampak yaitu memberi kesempatan siswa untuk berani melakukan pemodelan 

dan memberi umpan balik berdasarkanan pemodelan yang dilakukan siswa.

h) Indikator memberikan penguatan  kepada siswa terdapat 2 deskriptor belum 

tampak yaitu memberikan penguatan kepada kelompok terbaik dalam diskusi 

dan memberikan variasi penguatan.

i) Indikator menutup pelajaran terdapat 1 deskriptor belum tampak yaitu 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh kriteria baik. 

Tetapi, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya: 

a) Siswa belum menanggapi eksplorasi guru dan membuat catatan penting dari 

video yang ditampilkan serta belum mencermati isi materi dalam video.

b) Sebagian besar siswa belum berani mengajukan pertanyaan tentang materi 

pelajaran dan tidak memperhatikan guru atau siswa lain menjawab pertanyaan.

c) Sebagian besar siswa belum memberi kontribusi dalam kerja kelompok dan 

belum berani menanyakan hal yang tidak dipahami.

d) Siswa kurang antusias dalam pemodelan dan tidak berani maju menjadi 

pemodel dari materi yang dipelajari.
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e) Beberapa siswa tidak ikut serta dalam menyimpulkan materi dan belum 

melakukan refleksi pembelajaran.

f) Beberapa siswa kurang percaya diri mengerjakan soal evaluasi dan terlambat 

mengumpulkan jawaban.

4.1.2.4.3. Hasil Belajar Siswa Siklus 1

Hasil belajar siswa siklus 1 terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor dijelaskan sebagai berikut:

a) Ranah Kognitif

Hasil belajar ranah kognitif belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Siswa yang sudah mencapai KKM sejumlah 22 (57,89%). Hal itu 

menunjukan hasil belajar rannah kognitif belum mencapai indikator ketuntasan 

belajar klasikal (80%).

b) Ranah Afektif

Hasil belajar ranah afektif memperoleh rata-rata 5,63 kategori cukup. 

Hal ini menunjukan perlu adanya peningkatan hasil belajar ranah afektif.

c) Ranah Psikomotorik

Hasil belajar ranah psikomotorik memperoleh rata-rata 5,94 kategori 

cukup. Hal ini menunjukan perlu adanya peningkatan hasil belajar ranah 

psikomotorik.

Berdasarkan temuan pada pembelajaran siklus 1 dapat disimpulkan 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual masih diperlukan adanya perbaikan/revisi dengan melanjutkan ke 

siklus 2 karena belum tercapainya indikator. Perbaikan siklus 2 meliputi:
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a) Keterampilan Guru

Perbaikan untuk meningkatkan keterampilan guru meliputi: guru harus 

menimbulkan motivasi pada siswa dalam belajar, menarik perhatian siswa untuk 

fokus pada guru, menyampaikan tujuan  pembelajaran, penggunaan video mampu 

merangsang siswa bertanya atau berpendapat, melakukan pola interaksi multi 

arah, pemindahan giliran, Penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan, 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi, memberi kesempatan siswa untuk berani 

melakukan pemodelan, memberi umpan balik berdasarkanan pemodelan yang 

dilakukan siswa, memberikan penguatan kepada kelompok terbaik dalam diskusi, 

memberikan variasi penguatan, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.

b) Aktivitas Siswa

Perbaikan untuk meningkatkan aktivitas siswa meliputi: siswa harus 

berani menanggapi eksplorasi guru dan membuat catatan penting dari video yang 

ditampilkan serta belum mencermati isi materi dalam video, berani mengajukan 

pertanyaan tentang materi pelajaran dan memperhatikan guru atau siswa lain 

menjawab pertanyaan, memberi kontribusi dalam kerja kelompok dan 

menanyakan hal yang tidak dipahami, antusias dalam pemodelan dan berani maju 

menjadi pemodel dari materi yang dipelajari, ikut serta dalam menyimpulkan 

materi dan melakukan refleksi pembelajan, percaya diri mengerjakan soal evaluasi 

dan tepat waktu mengumpulkan jawaban.
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c) Hasil Belajar

Perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan melaksanakan semaksimal mungkin proses pembelajaran 

sesuai perencanaan, sehingga ketiga ranah hasil belajar dapat meningkat pada 

siklus berikutnya.

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus 2

4.1.3.1. Perencanaan Siklus 2

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus 1, peneliti dan kolaborator 

melakukan perbaikan pembelajaran di siklus 2. Perencanaan yang ditetapkan 

diantaranya:

a) Konsultasi dengan kolaborator tentang materi pelajaran dan RPP yang akan 

dibuat

b) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi komunikasi dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Mempersiapkan peralatan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan 

speaker.

d) Mempersiapkan sumber belajar IPS berupa video perkembangan teknologi 

komunikasi dan buku paket untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

e) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dengan 10 soal pilihan ganda dan 

5 soal uraian obyektif yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran.

f) Menyiapkan lembar observasi keterampilan mengajar guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran serta instrument pengumpulan data untuk 



116

memperkuat observasi meliputi lembar pengamatan, angket, dan dokumentasi 

berupa alat rekam (foto/video).

4.1.3.2. Pelaksanaan Siklus 2

Pelaksanaan tindakan siklus 2 menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 pada 

pukul 07.00-08.10 WIB. Materi pada siklus 2 yaitu perkembangan teknologi 

komunikasi dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Uraian kegiatan pembelajaran 

pada pelaksanaan siklus 2 sebagai berikut:

4.1.3.2.1. Prakegiatan (5 menit)

a) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar yaitu menyiapkan leptop, 

speaker, video, LCD, buku paket. Sedangkan siswa mempersiapkan buku dan 

alat tulisnya.

b) Salam dan Berdoa

Guru mengucapkan salam dan dijawaab serentak oleh siswa. Doa dipimpin 

ketua kelas yaitu Rafif Diva Zaki.

c) Presensi kehadiran

Guru melihat semua kursi penuh diduduki siswa, dan memastikan semua 

siswa kelas IVB masuk.

4.1.3.2.2. Kegiatan Awal (5 menit)

a) Guru memfokuskan perhatian siswa dengan meminta siswa untuk menghadap 

ke depan semua.
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b) Melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa (Kontruktivisme)

Guru: “Anak-anak kemarin kira telah mempelajari perkembangan teknologi 

produksi. Coba beri contoh apa saja yang termasuk alat teknologi 

produksi?”

Siswa: “Traktor, cangkul, alat tenun, pabrik tekstil, gergaji”.

Guru: “Kalian pernah menggunakan telephon, handphone atau surat?”

Siswa: ”Pernah pak”

Guru: “Alat tersebut digunakan untuk apa?”

Siswa: “Untuk berbicara jarak jauh pak”

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran

Guru: “Anak-anak setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kalian bisa, 

menjelaskan pengertian komunikasi, menyebutkan contoh alat 

komunikasi tradisional dan moderen, menggunakan salah satu alat 

komunikasi, membuat tabel perbandingan teknologi komunikasi 

tradisional dan moderen.

4.1.3.2.3. Kegiatan Inti (45 menit)

a) Guru memutarkan video tentang perkembangan teknologi komunikasi,

terdapat beberapa siswa mengamati video sambil bergurau dengan temanya. 

(eksplorasi) (Inkuiri)

b) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai pengertian komunikasi 

(eksplorasi) (Bertanya)

Guru: ”Anak-anak setelah mengamati video tadi kalian tahu apa itu 

komunikasi?”.

Siswa: ”Tahu pak. Komunikasi artinya percakapan antara dua orang atau 

lebih”.



118

c) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai contoh alat komunikasi 

tradisional dan moderen. (eksplorasi)

Guru: ”Coba sebutkan alat komunikasi tradisional apa saja?”.

Siswa: ”Beduk, kentongan, lonceng, terompet, api, dan merpati pos”.

Guru: ” Kalau alat komunikasi moderen apa saja?”.

Siswa: ”Radio, televisi, surat pos, telegram, telepon, media cetak”.

d) Guru meminta siswa untuk menedemonstrasikan cara menggunakan alat 

komunikasi. (eksplorasi)

Guru memberi kesempatan kepada salah satu siswa berani maju 

mendemonstrasikan cara menggunakan telepon rumah. Siswa yang berani 

maju adalah danuarta mendemonstrasikan cara menggunakan telepon di depan 

kelas dengan benar. Kemudian guru menyediakan 2 buah handpon dan 

meminta siswa maju berkomunikasi lewat handpon. Siswa yang maju bernama 

andin dan rakan.

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen. (elaborasi) (Masyarakat 

Belajar)

Guru: ”Anak-anak silahkan kalian berkelompok, satu kelompok terdiri 4 anak.

f) Guru membagikan lembar kerja siswa mengenai pembuatan tabel 

perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen. (elaborasi)

Guru: ”Anak-anak sudah paham apa yang harus dikerjakan? Silahkan kalian 

buat tabel dan diisi perbandingan antara teknologi komunikasi tradisional dan 

modern.

g) Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan LKS, siswa berdiskusi 

menyelesaikan LKS. (elaborasi)

h) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi. (elaborasi) 

(Pemodelan)

Beberapa anak berani maju menjadi model yaitu rafif, widiastrid, anna, racha, 

rochmatul, elisabeth, wulan, anang, surya, rahma, estu priyogo, dan alhafidz. 

Kemudian guru langsung member jempol dan teman-teman yang lain tepuk 

tangan.
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Guru:”Anak-anak pekerjaan kalian sudah benar dan bagus, Dari sekian 

kelompok yang baik hanya 1 kelompok yang terbaik yaitu kelompoknya 

widiastrid, andin, nala, dan khairalla”. Kemudian guru memberi 

pengharaan berupa jempol pintar.

i) Siswa mengomentari hasil karya kelompok lain (elaborasi)

Guru: ”Anak-anak siapa yang berani mengomentari pekerjaan kelompok 

lain?’.

Banyak yang mengacungkan tangan, tetapi guru menunjuk nalla, nurul, 

prayoga, danuarta, anjani, dhimas, isnanto, rakan, romy.

d) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

(Konfirmasi)

Guru: “Anak-anak sudah paham dengan pembelajaran menegnai 

perkembangan teknologi transportasi?”

Siswa: “Sudah pak”

Guru: ”Ada yang ditanyakan?”

Siswa: ”Tidak pak”

4.1.3.2.4. Kegiatan Akhir (15 menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

Guru: ”Anak-anak tadi kita sudah belajar tentang apa saja?”

Siswa: ”Tentang perkembangan komunikasi pak”.

Guru: ”Contoh alat komunikasi tradisional dan moderen apa?

Siswa: ”Tradisional: beduk, kentongan, lonceng, terompet, api, dan merpati 

pos. Moderen: radio, televisi, surat pos, telegram, telepon, media cetak”.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. (Penilaian

Autentik)



120

Guru meminta siswa mengerjakan evaluasi: Anak-anak kalian sudah paham 

semua dan untuk mengukut tingkat kemampuan kalian menerima pelajaran 

silahkam kalian buat soal evaluasi dikerjakan sendiri”

c) Guru menutup pelajaran.

Guru: “Pelajaran pagi ini kita akhiri, untuk persiapan minggu depan kalian 

pelajari materi mengenai perkembangan teknologi transportasi. Dan buat 

PR: cari gambar contoh alat komunikasi tradisional dan moderen.

4.1.3.3. Observasi Siklus 2

Observasi siklus 2 dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observer kegiatan ini Ibu Any Kurniawati, Guru kelas IVB SD Negeri Tambakaji 

01 Semarang sebagai kolaborator. Kegiatan yang diamati meliputi:

a) Melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

b) Melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

4.1.3.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran

Berdasarkan observasi keterampilan guru siklus 2 dalam pembelajaran 

IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.7
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2

No. Indikator
Jml Deskriptor yang 

Tampak Skor
1 2 3 4

1. Membangkitkan kesiapan siswa 
menemukan dan membangun 
sendiri pengetahuannya  
(Keterampilan membuka 
pelajaran)

 2

2. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya 
(Keterampilan menggunakan 
variasi)

 3

3. Mengeksplorasi pengetahuan 
siswa tentang materi 
(Keterampilan bertanya)

 3

4. Menjelaskan materi pelajaran
(Keterampilan menjelaskan)

 3

5. Pengelolaan kelas (keterampilan 
mengelola kelas)

 3

6. Membimbing siswa 
menyelesaikan tugas kelompok  
(Keterampilan membimbing 
diskusi kelompok kecil)

 3

7. Membimbing siswa melakukan 
pemodelan (Keterampilan 
Pembelajaran Perseorangan)

 2

8. Memberikan penguatan  kepada 
siswa
(Keterampilan memberikan 
penguatan)

 4

9. Menutup pelajaran (Keterampilan 
menutup pelajaran)

 3

Jumlah skor 26
Kategori Baik
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Berikut diagram perolehan skor keterampilan guru siklus 2:

Gambar 4.6 Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus 2

Berdasarkan tabel  4.7 dan gambar 4.6 di atas, terdapat 9 indikator 

keterampilan guru yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan 

pendekatan kontekstual ber-bantuan media audiovisual pada siklus 1 diperoleh 

hasil keterampilan guru termasuk dalam skala peskoran baik dengan jumlah 26. 

Rincian indikator sebagai berikut:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuannya.  (Keterampilan membuka pelajaran)

Pada indikator ini keterampilan guru mendapat skor 2 karena hanya 2 

deskriptor yang tampak, yaitu menyampaikan apersepsi dan menyampaikan 

tujuan  pembelajaran. Sedangkan 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu menarik 

perhatian siswa untuk fokus pada guru, menimbulkan motivasi pada siswa dalam 

belajar.
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b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya. (Keterampilan 

menggunakan variasi)

Indikator membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya

memperoleh skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak, yaitu menayangkan 

video sesuai materi pembelajaran, membimbing siswa menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui video, dan penggunaan video mampu merangsang siswa 

bertanya atau berpendapat. Sedangkan 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

melakukan pola interaksi multi arah.

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi. (keterampilan bertanya)

Indikator keterampilan guru mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang 

materi memperoleh skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. 

Hal ini ditunjukan guru sudah memberikan pertanyaan secara singkat dan jelas, 

memberikan tuntunan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan, dan memberi

waktu berpikir kepada siswa. Sedangkan 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

pemindahan giliran.

d) Menjelaskan materi pelajaran. (Keterampilan menjelaskan)

Indikator menjelaskan materi pelajaran mendapatkan skor 3 karena 

hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Ketiga deskriptor yang muncul 

diantaranya bahasa yang digunakan guru jelas dan mudah dipahami, 

menggunakan contoh nyata yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-

hari, dan memberian tekanan pada bagian-bagian penting. Sedangkan 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan.
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e) Pengelolaan kelas. (keterampilan mengelola kelas)

Indikator keterampilan guru pengelolaan kelas mendapat skor 3 karena 

hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Hal ini ditunjukan guru sudah 

melakukan kegiatan membagi perhatian kepada seluruh siswa, memusatkan 

perhatian, dan memberikan petunjuk-petunjuk secara jelas. Sedangkan 1 

deskriptor yang tidak tampak yaitu memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah.

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok. (Keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil)

Indikator keterampilan guru membimbing siswa menyelesaikan tugas 

kelompok mendapat skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan 

guru. Ketiga deskriptor meliputi memperjelas masalah untuk menghindarkan 

kesalahpahaman, memberikan kesempatan siswa berpartisipasi aktif dalam 

kelompok, mengawasi dan menengahi jalannya diskusi. Sedangkan 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi

g) Membimbing siswa melakukan pemodelan. (keterampilan pembelajaran 

perseorangan)

Indikator keterampilan guru membimbing siswa melakukan pemodelan

mendapat skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Hal ini 

guru sudah membimbing siswa dalam melakukan pemodelan berdasarkan tugas 

kelompok dan membantu siswa mengatasi kesulitan dalam melakukan pemodelan. 

Sedangkan 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu memberi kesempatan siswa 
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untuk berani melakukan pemodelan dan memberi umpan balik berdasarkanan 

pemodelan yang dilakukan siswa

h) Memberi penguatan kepada siswa. (keterampilan member penguatan)

Indikator keterampilan guru memberi penguatan kepada siswa mendapat 

skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru. Keempat deskriptor 

yang tampak yaitu memberikan penguatan kepada siswa yang aktif, memberikan 

penguatan dengan segera, memberikan penguatan kepada kelompok terbaik dalam 

diskusi, dan memberikan variasi penguatan.

i) Menutup pelajaran. (keterampilan menutup pelajaran)

Indikator keterampilan guru menutup pelajaran mendapat skor 3 karena 

3 deskriptor tampak dilakukan guru. Hal ini menunjukan guru sudah member 

kesempatan siswa aktif menyimpulkan materi, memberikan soal evaluasi kepada 

siswa, dan memberi penugasan berupa PR. Sedangkan 1 indikator yang tidak 

tampak yaitu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4.1.3.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus 2

Berdasarkan observasi pada saat proses pembelajaran siklus 2, hasil 

observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual dapat disajikan pada tabel 4.9berikut:
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Tabel 4.8
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2

No. Indikator Observasi
Jml Deskriptor yang 

Tampak Total 
Skor

Rata-
rata

0 1 2 3 4
1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses
pembelajaran (kegiatan 
emosional )

38 152 4

2. Melalui video pembelajaran 
siswa menanggapi 
eksplorasi yang dilakukan
guru (Kegiatan lisan, 
mendengarkan, visual, 
menulis)

11 13 8 6 85 2,24

3. Menemukan pengetahuan 
baru dengan mengaitkan 
materi dengan dunia nyata
(kegiatan lisan, 
mendengarkan, menulis, 
dan emosional).

6 18 9 5 89 2,34

4. Melakukan kegiatan belajar 
secara berkelompok
(kegiatan menggambar, 
menulis, lisan, mental dan 
emosional)

20 9 9 103 2,71

5. Melakukan pemodelan 
berdasarkan materi
(kegiatan lisan, menulis, 
mental dan emosional)

12 11 7 8 91 2,39

6. Aktif membuat kesimpulan 
dan refleksi berdasarkan 
materi yang dipelajari
(kegiatan lisan,
mendengarkan, mental, 
emosional)

6 19 13 83
2,18

7. Melaksanakan evaluasi.
(kegiatan menulis, mental, 
dan emosional).

8 14 16 122 3,21

Jumlah rata-rata skor kelas 19,07
Kategori Baik
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Berikut diagram perolehan skor aktivitas siswa siklus 2:

Gambar 4.7 Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus 2

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.7 diatas, terdapat 7 indikator 

aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan 

kontekstual ber-bantuan media audiovisual pada siklus 1. Rata-rata skor kelas 

yang diperoleh adalah 19,07 dengan kategori baik. Penjelasan secara rinci 

mengenai skor tiap indikator sebagai berikut:

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran. (kegiatan 

emosional )

Indikator aktivitas siswa yang pertama yaitu mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses pembelajaran dari semua siswa (38) memperoleh rata-rata skor 

kelas 4. Hal ini ditunjukan siswa tidak terlambat memasuki ruang kelas, kemudian 

menempati tempat duduk dengan tertib,  setelah itu berdoa bersama sebelum 

belajar, dan menyiapkan buku dan alat tulis sebelum pelajaran.
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b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru. (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis)

Indikator aktivitas siswa yang kedua yaitu siswa menanggapi eksplorasi 

yang dilakukan guru memperoleh skor rata-rata kelas 2,24. Dengan rincian 

sebanyak 11 siswa memperoleh skor 1 karena siswa duduk dengan tenang saat 

mengamati video. Sebanyak 13 siswa memperoleh skor 2 karena siswa duduk 

dengan tenang saat mengamati video dan mencermati isi materi dalam video 

pembelajaran. Sebanyak 8 siswa memperoleh skor 3 karena siswa siswa duduk 

dengan tenang saat mengamati video, mencermati isi materi dalam video 

pembelajaran, dan membuat catatan penting dari video yang ditampilkan. 

Sebanyak 6 siswa mendapat skor 4 karena semua descriptor tampak dilakukan 

siswa.

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata.

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional)

Indikator aktivitas siswa yang ketiga yaitu menemukan pengetahuan 

baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata memperoleh skor rata-rata 

kelas 2,34. Dengan rincian sebanyak 6 siswa memperoleh skor 1 karena siswa 

hanya bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru. Sebanyak 18 siswa 

memperoleh skor 2 karena siswa bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru 

dan memperhatiakan jawaban dari guru atau siswa lain. Sebanyak 9 siswa 

memperoleh skor 3 karena siswa bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru, 

memperhatiakan jawaban dari guru atau siswa lain, dan dapat menjawab 
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pertanyaan spontan dari guru. Sebanyak 5 siswa mendapat skor 4 karena semua 

deskriptor tampak dilakukan .

d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok. (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional)

Indikator aktivitas siswa yang keempat yaitu melakukan kegiatan belajar 

secara berkelompok memperoleh skor rata-rata kelas 2,71. Dengan rincian 

sebanyak 20 siswa mendapat skor 2 karena siswa duduk dengan tenang saat 

diskusi kelompok dan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Sebanyak 9 siswa 

memperoleh skor 3 karena siswa duduk dengan tenang saat diskusi kelompok, 

berdiskusi dengan teman satu kelompok, aktif memberikan pendapat dalam 

diskusi. Sebanyak 4 siswa mendapat skor 4 karena semua descriptor tampak 

dilakukan guru 

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi. (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional)

Indikator aktivitas siswa yang kelima yaitu melakukan pemodelan 

berdasarkan materi memperoleh skor rata-rata kelas 2,39. Dengan rincian 

sebanyak 12 siswa memperoleh skor 1 karena siswa hanya memperhatikan teman 

yang melakukan pemodelan model berdasarkan hasil diskusi. Sebanyak 11 siswa 

memperoleh skor 2 karena siswa antusias dalam pemodelan dan memperhatikan 

teman yang melakukan pemodelan model berdasarkan hasil diskusi. Sebanyak 7 

siswa memperoleh skor 3 karena siswa antusias dalam pemodelan, berani maju ke 

depan kelas menjadi model berdasarkan hasil diskusi, dan menggunakan kalimat 
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yang jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 8 siswa memperoleh skor 4 karena 

semua descriptor tampak dilakukan.

f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari.

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional).

Indikator aktivitas siswa yang keenam yaitu aktif membuat kesimpulan 

dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari memperoleh skor rata-rata kelas 

2,18. Dengan rincian sebanyak 6 siswa memperoleh skor 1 karena siswa hanya 

memperhatikan teman lain yang berpendapat. Sebanyak 19 siswa antusias dalam 

menyimpulkan materi dan memperhatikan teman lain yang berpendapat. 

Sebanyak 13 siswa mendapat skor 3 karena siswa antusias dalam menyimpulkan 

materi, ikut serta berpendapat menyimpulkan materi, dan memperhatikan teman 

lain yang berpendapat.

g) Melaksanakan evaluasi. (kegiatan menulis, mental, dan emosional)

Indikator aktivitas siswa yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi 

bersama memperoleh skor rata-rata kelas 3,21. Dengan rincian sebanyak 8 siswa 

mendapat skor 2 karena siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan tidak 

mencontek waktu mengerjakan soal evaluasi. Sebanyak 14 siswa mendapat skor 3 

karena siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, tidak mencontek waktu 

mengerjakan soal evaluasi, dan menyelesaikan soal tepat waktu. Sebanyak 16 

siswa mendapat skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan siswa.
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4.1.3.3.3. Hasil Belajar Siswa Siklus 2

Hasil belajar mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual siklus2 berupa kognitif, afektif (karakter), dan 

psikomotor (produk). Ketiga ranah dijelaskan sebagai berikut:

a) Ranah Kognitif

Hasil belajar kognitif berupa skor tes tertulis yang dilaksanakan di akhir 

pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut data hasil 

belajar siswa pembelajaran siklus 2:

Tabel 4.9
Data Hasil Belajar Kognitif Siklus 2

No. Keterangan Skor

1. Nilai Terendah 60

2. Nilai Tertinggi 95

3. Rata-rata 72,89

4. Ketentuan Klasikal (76,32%)

5. Ketidaktuntasan Klasikal (23,68%)

Tabel 4.9 diatas menunjukan data siklus 2 yaitu nilai terendah 60 dan 

nilai tertinggi 95. Siswa yang tuntas (KKM 65) sejumlah 29 (76,32). Sedangkan 

siswa yang belum tuntas sejumlah 9 siswa (23,68).



Berdasarkan analisis data hasil belajar siklus 2 dapat ditampilkan 

diagram klasikal hasil belajar kognitif sebagai berikut:

Gambar 4.8 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 2

Berdasarkan gambar 

dari 38 siswa) dengan kategori tinggi, tetapi belum mencapai indikator yang 

diharapkan yaitu 80%.

b) Ranah Afektif

Hasil belajar afektif berupa pe

proses pembelajaran den

data analisis belajar siswa pembelajaran siklus 2

No. Indikator

1. Bertanggung jawab

2. Percaya diri

3. Saling menghargai

4. Bersikap santun

Jumlah rata-rata skor kelas

Kategori

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 

Berdasarkan analisis data hasil belajar siklus 2 dapat ditampilkan 

diagram klasikal hasil belajar kognitif sebagai berikut:

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 2

Berdasarkan gambar 4.8, ketuntasan klasikal siswa sebesar 76,32% (29 

dari 38 siswa) dengan kategori tinggi, tetapi belum mencapai indikator yang 

Hasil belajar afektif berupa penskoran karakter yang dilaksanakan pada 

proses pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut 

ajar siswa pembelajaran siklus 2:

Tabel 4.10
Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus 2

Indikator
Jml Deskriptor yang 

Tampak Total 
Skor

0 1 2 3 4
Bertanggung jawab 13 17 8 71

17 10 9 2 72

Saling menghargai 10 19 9 113

9 25 4 109

rata skor kelas

23,68

76,32

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 
Belajar Kognitif Siklus 2

Tidak Tuntas

Tuntas
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Berdasarkan analisis data hasil belajar siklus 2 dapat ditampilkan 

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 2

4.8, ketuntasan klasikal siswa sebesar 76,32% (29 

dari 38 siswa) dengan kategori tinggi, tetapi belum mencapai indikator yang 

an karakter yang dilaksanakan pada 

gan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut 

Total 
Skor

Rata-
rata

1,87

1,89

2,97

2,87

9,60

Baik

Tidak Tuntas



Berikut diagram perolehan skor 

Gambar 4.

Berdasarkan tabel 4.10 dan gambar

diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual

kategori cukup. Berikut penjelasan tiap indikator:

1) Bertanggung Jawab

Indikator bertanggung jawab diperoleh skor 71 rata

baik. Sebanyak 13 siswa mendapat skor 1; 17

Bekerja keras ditunjukkan 

kemampuan kelompok karena keaktifan berdiskusi didominasi

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

sekolah berupa alat peraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

2) Percaya Diri

Indikator percaya diri diperoleh skor 72

Sebanyak 17 siswa mendapat skor 1;

siswa skor 4. Percaya diri

0

1

2

3

Indikator Afektif Siswa

Berikut diagram perolehan skor afektif siswa siklus 2:

Gambar 4.9 Diagram Perolehan Skor Afektif Siswa Siklus 2

Berdasarkan tabel 4.10 dan gambar 4.9 diatas, terdapat 4 indikator

diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

audiovisual pada siklus 1. Memperoleh rata-rata 9,60 dengan 

kategori cukup. Berikut penjelasan tiap indikator:

Indikator bertanggung jawab diperoleh skor 71 rata-rata 1,87

siswa mendapat skor 1; 17 siswa skor 2; dan 8 sisw

Bekerja keras ditunjukkan melaksanakan tugas menyelesaikan LKS 

kelompok karena keaktifan berdiskusi didominasi beberapa siswa, 

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

eraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

ndikator percaya diri diperoleh skor 72 rata-rata 1,89 kategori baik

siswa mendapat skor 1; dan 10 siswa skor 2; 9 siswa skor

siswa skor 4. Percaya diri ditunjukkan dengan berani menyatakan pendapat di 

Indikator Afektif Siswa

1.87 1.89

2.97 2.87

Bertanggung jawab

Percaya diri

Saling menghargai

Bersikap santun
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Diagram Perolehan Skor Afektif Siswa Siklus 2

indikator yang 

diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

rata 9,60 dengan 

rata 1,87 kategori 

siswa skor 3. 

melaksanakan tugas menyelesaikan LKS sesuai 

beberapa siswa, 

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

eraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

89 kategori baik. 

10 siswa skor 2; 9 siswa skor 3; dan 2 

dengan berani menyatakan pendapat di 

Bertanggung jawab

Saling menghargai

Bersikap santun
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depan kelas, berani bertanya kepada guru, musaha sendiri daripada bantuan teman 

saat mengerjakan soal evaluasi, dan berpenampilan tenang dalam mengerjakan 

soal evaluasi.

3) Saling Menghargai

Indikator saling menghargai diperoleh skor 113 rata-rata 2,97 kategori 

baik. Sebanyak 10 siswa mendapat skor 2; 19 siswa skor 3; dan 9 siswa skor 4. 

Percaya diri ditunjukkan dengan menerima perbedaan pendapat dari teman pada 

saat tanya jawab dengan guru, mengakui  kelebihan orang lain yang mendapat 

skor bagus dalam mengerjakan LKS, dapat bekerjasama dalam  kerja kelompok, 

dan membantu orang lain dalam memahami materi.

4) Bersikap Santun

Indikator bersikap santun diperoleh skor 109 rata-rata 2,87 kategori baik. 

Sebanyak 9 siswa mendapat skor 2;dan 25 siswa skor 3; dan 4 siswa skor 4. 

Bersikap santun ditunjukkan dengan menerima nasihat guru ketika bersalah, 

menjaga perasaan orang lain dengan tidak mengejek apabila orang lain salah 

menjawab pertanyaan dari guru, menjaga ketertiban dikelas dengan cara 

berpakaian sesuai aturan, dan berbicara dengan tenang dalam menyampaikan 

pendapat atau pertanyaan.

Deskripsi data diatas menjelaskan karakter siswa siklus 2 dengan skor rata-

rata 9,6 termasuk dalam kategori baik.



c) Ranah Psikomotorik

Hasil belajar psikomotorik siklus 2 diperoleh dari peskoran psikomotorik 

siswa membuat tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen 

Analisis hasil belajar psikomotorik dilihat pada tabel berikut:

Hasil Observasi 

No. Indikator

1. Mempersiapkan peralatan 

membuat tabel 

perbandinngan teknologi 

komunikasi tradisional dan 

moderen

2. Membuat tabel 

perbandingan teknologi 

komunikasi tradisional dan 

moderen

3. Penskoran hasil

Jumlah rata

Berikut diagram perolehan skor psikomotorik siswa siklus 2 :

Gambar 4.10 Diagram

0

5

Indikator Penilaian Psikomotorik Siswa

Ranah Psikomotorik

Hasil belajar psikomotorik siklus 2 diperoleh dari peskoran psikomotorik 

tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen 

Analisis hasil belajar psikomotorik dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Observasi Penskoran Psikomotorik Siswa Siklus 

Indikator

Jml Deskriptor yang 

Tampak
Total 

Skor
0 1 2 3 4

peralatan 

perbandinngan teknologi 

komunikasi tradisional dan 

7 14 17 86

perbandingan teknologi 

komunikasi tradisional dan 

4 15 9 10 101

16 11 11 109

Jumlah rata-rata skor kelas

Kategori

Berikut diagram perolehan skor psikomotorik siswa siklus 2 :

Diagram Perolehan Skor Psikomotorik Siswa Siklus 2

Indikator Penilaian Psikomotorik Siswa

2.26 2.66 2.87 Persiapan 
Langkah Kerja
Hasil

135

Hasil belajar psikomotorik siklus 2 diperoleh dari peskoran psikomotorik 

tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen 

iklus 2

Total 

Skor

Rata-

rata

2,26

2,66

2,87

7,79

Baik

Perolehan Skor Psikomotorik Siswa Siklus 2

Langkah Kerja
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Berdasarkan tabel 4.11 dan diagram 4.10 diatas, hasil observasi penskoran 

psikomotorik siswa memperoleh skor 7,79 kategori baik. Secara lebih lanjut 

dijelaskan sebagai berikut:

1) Mempersiapkan peralatan membuat tabel perbandinngan teknologi 

komunikasi tradisional dan moderen

Indikator ini diperoleh skor 86 rata-rata 2,26 kategori baik. Sebanyak 7 

siswa mendapat skor 1; 14 siswa mendapat skor 2; dan 17 siswa skor 3. Tahap 

persiapan ditunjukkan siswa dalam mempersiapkan alat tulis (pensil, penggaris, 

penghapus), mengambil bahan (kertas, gambar) dari guru, memperhatikan  

petunjuk kerja, dan Membagi tugas dalam kelompok.

2) Membuat tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan modern

Idikator ini diperoleh skor 101 rata-rata 2,66 kategori baik. Sebanyak 4 

siswa mendapat skor 1; 15 siswa mendapat skor 2; 9 siswa skor 3; dan 10 siswa 

skor 4. Tahap pembuatan ditunjukkan siswa dalam membuat Tabel dengan dua 

kolom, menentukan teknologi tradisional dan moderen di kolom, menuliskan 

perbandingan teknologi tradisional dan moderen, dan menggunakan alat 

seperlunya.

3) Peskoran Hasil

Idikator ini diperoleh skor 109 rata-rata 2,87 kategori baik. 16 siswa 

mendapat skor 2; 11 siswa skor 3; dan 11 siswa skor 4. Tahap hasil ditunjukkan 

siswa dalam kesesuaian membuat tabel, ketepatan isi tabelperbandingan, 

kelengkapan isi tabel perbandingan, dan kerapihan hasil pembuatan tabel 

perbandingan.
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Data peskoran produk siswa siklus 2 mendapat skor rata-rata 7,79 dengan 

kategori baik. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan siklus 

berikutnya agar lebih baik dan meningkat.

4.1.3.3.4. Deskripsi Data Hasil Angket

Data observasi aktivitas siswa didukung hasil angket respon terhadap 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual. 

Analisis data hasil angket respon siswa siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Angket Respon Siswa Siklus 2

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak 

1.
Apakah kamu senang dengan cara mengajar guru

tadi?
100% -

2.
Dengan menggunakan pembelajaran seperti tadi

apakah memudahkan kamu dalam mempelajari 

materi?

94,74% 5,26%

3. Apakah kamu memahami materi yang dipelajari 

tadi?
92,11% 7,89%

4. Apakah video yang ditampilkan guru tadi menarik? 100% -

5. Apakah kamu mau belajar lagi dengan cara 

mengajar bapak seperti tadi?
100% -

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui siswa senang dan tertarik dalam 

mengikuti proses belajar guru menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan 

media audiovisual. Sebanyak 5,26% (2 siswa) mengalami kesulitan dalam 
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mempelajari materi, 7,89% (3 siswa) kurang memahami materi pembelajaran IPS 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

4.1.3.4. Refleksi Siklus 2

Berdasarkan hasil penelitian siklus 2, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual. Refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data yang 

diperoleh pada siklus 2. Selanjutnya refleksi ini dijadikan bahan perencanaan 

tindakan pada siklus 3. Hasil refleksi tersebut diantaranya:

4.1.3.4.1. Keterampilan Guru

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus 2 memperoleh kriteria 

baik. Namun, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya:

a) Indikator membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun 

sendiri pengetahuanya ada 2 deskriptor belum tampak yaitu menarik perhatian 

siswa untuk fokus pada guru dan menimbulkan motivasi pada siswa dalam 

belajar.

b) Indikator membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya terdapat 1 

deskriptor belum tampak yaitu penggunaan video mampu merangsang siswa 

bertanya atau berpendapat.

c) Indikator mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi ada 1 deskriptor 

belum tampak yaitu pemindahan giliran.

d) Indikator menjelaskan materi pelajaran terdapat 1 deskriptor belum tampak 

yaitu penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan.
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e) Indikator pengelolaan kelas ada 1 deskriptor belum tampak yaitu memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan masalah.

f) Indikator Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok terdapat 1 

deskriptor belum tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 

topik diskusi.

g) Indikator membimbing siswa melakukan pemodelan ada 2 deskriptor belum 

tampak yaitu memberi kesempatan siswa untuk berani melakukan pemodelan 

dan memberi umpan balik berdasarkanan pemodelan yang dilakukan siswa.

h) Indikator menutup pelajaran terdapat 1 deskriptor belum tampak yaitu 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 2 memperoleh kriteria baik. 

Tetapi, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya: 

a. Siswa belum menanggapi eksplorasi guru 

b. Sebagian besar siswa belum berani mengajukan pertanyaan tentang materi 

pelajaran

c. Sebagian besar siswa tidak berani menjadi model pembelajaran dan hanya 

melihat teman yang berani menjadi model.

d. Beberapa siswa tidak ikut serta dalam menyimpulkan materi dan belum 

melakukan refleksi pembelajaran.

4.1.3.4.3. Hasil Belajar

Hasil belajar siswa siklus 2 terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor dijelaskan sebagai berikut:
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a) Ranah Kognitif

Hasil belajar ranah kognitif belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Ketuntasan klasikal siswa sebesar 76,32% (29 dari 38 siswa). Hal itu 

menunjukan hasil belajar rannah kognitif belum mencapai indikator ketuntasan 

belajar klasikal (80%).

b) Ranah Afektif

Hasil belajar ranah afektif mendapatkan rata-rata 9,6 kategori baik. Hal 

ini menunjukan hasil belajar ranah afektif perlu dipertahankan atau ditingkatkan.

c) Ranah Psikomotorik

Hasil belajar ranah psikomotorik mendapatkan rata-rata 7,12 kategori 

baik. Hal ini menunjukan hasil belajar ranah psikomotorik perlu dipertahankan 

atau ditingkatkan.

Berdasarkan temuan pada pembelajaran siklus 2 dapat disimpulkan 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual diperlukan adanya perbaikan/revisi dengan melanjutkan ke siklus 3 

karena belum tercapainya indikator. Perbaikan siklus 2 meliputi:

a) Keterampilan Guru

Perbaikan untuk meningkatkan keterampilan guru meliputi: guru harus 

menimbulkan motivasi pada siswa dalam belajar, menarik perhatian siswa untuk 

fokus pada guru, melakukan pola interaksi multi arah, pemindahan giliran, 

Penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan, memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi, memberi kesempatan siswa untuk berani melakukan pemodelan, memberi 
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umpan balik berdasarkanan pemodelan yang dilakukan siswa, dan melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

b) Aktivitas Siswa 

Perbaikan untuk meningkatkan aktivitas siswa meliputi: siswa harus 

berani menanggapi eksplorasi guru, mengajukan pertanyaan tentang materi 

pelajaran, menjadi model pembelajaran, ikut serta dalam menyimpulkan materi, 

melakukan refleksi pembelajaran.

c) Hasil Belajar

Perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan melaksanakan semaksimal mungkin proses pembelajaran 

sesuai perencanaan, sehingga ketiga ranah hasil belajar dapat meningkat di siklus 

berikutnya.

4.1.4. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus 3

4.1.4.1. Perencanaan Siklus 3

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus 2, peneliti dan kolaborator 

melakukan perbaikan pembelajaran di siklus 3. Perencanaan yang ditetapkan 

diantaranya:

a) Konsultasi dengan kolaborator tentang materi pelajaran dan RPP yang akan 

dibuat.

b) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi transportasi dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.
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c) Mempersiapkan peralatan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan 

speaker.

d) Mempersiapkan sumber belajar IPS berupa video perkembangan teknologi 

transportasi dan buku paket untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

e) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dengan 10 soal pilihan ganda dan 

5 soal uraian obyektif yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran.

f) Menyiapkan lembar observasi keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran serta instrumen pengumpulan data untuk memperkuat 

observasi meliputi lembar pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi 

berupa alat rekam (foto/video).

4.1.4.2. Pelaksanaan Siklus 3

Pelaksanaan tindakan siklus 2 menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 

07.00-08.10 WIB. Materi pada siklus 3 yaitu perkembangan teknologi transportasi 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Uraian kegiatan pembelajaran siklus 2

meliputi:

4.1.4.2.1. Prakegiatan (5 menit)

a) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar yaitu menyiapkan leptop, 

speaker, video, LCD, buku paket. Sedangkan siswa mempersiapkan buku dan 

alat tulisnya.

b) Salam dan Berdoa

Guru mengucapkan salam dan dijawaab serentak oleh siswa. Doa dipimpin 

ketua kelas yaitu Rafif Diva Zaki.
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c) Presensi kehadiran

Guru melihat semua kursi penuh diduduki siswa, dan memastikan semua 

siswa kelas IVB masuk.

4.1.4.2.2. Kegiatan Awal (5 menit)

a) Guru memfokuskan perhatian siswa dengan meminta siswa untuk menghadap 

ke depan semua.

Guru: “Anak-anak sudah siap untuk belajar?”.

Siswa: ”sudah pak”.

Guru: ”Kalau sudah silahkan menghadap kedepan”.

Semua siswa menghadap kedepan dan fokus pada guru.

b) Guru memotivasi siswa untuk memperhatikan guru dan mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik.

Guru: ” Kalau sudah menghadap kedepan silahkan perhatikan bapak, dan ikuti 

pelajaran dengan sungguh-sungguh ya?”.

Siswa:”iya pak”.

c) Melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa (Kontruktivisme)

Guru: “Anak-anak kemarin kira telah mempelajari teknologi produksi dan 

komunikasi. Coba contohkan alat teknologi komunikasi tardisional dan  

moderen?”.

Siswa: “Teknologi komunikasi tradisional contohnya asap, kentonganm 

merpati pos, lonceng, terompet”.

Guru: ”Tadi kalian berangkat ke sekolah naik apa?”

Siswa ada yang menjawab naik Motor, mobil, jalan kaki.
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Guru: ”Nah, motor dan mobil itu gunanya untuk apa?” itu berguna untuk apa? 

Siswa: ”Untuk mengangkut orang pak”

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran

Guru: ”Anak-anak setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kalian dapat 

menjelaskan jenis-jenis alat transportasi, memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan teknologi transportasi, menyebutkan keunggulan dan 

kelemahan transportasi tradisional dan moderen, membuat kliping 

tentang perkembangan teknologi komunikasi.

4.1.4.2.3. Kegiatan Inti (45 menit)

a) Guru memutarkan video tentang perkembangan teknologi transportasi 

(eksplorasi) (Inkuiri)

Guru:” anak-anak bapak punya video silahkan kalian mengamati, dicermati, 

dan dipahami ya nanti bapak Tanya kalian harus bisa jaawab”.

Siswa: ”Iya pak”. Sebagian besar siswa antusias dalam mengamati video.

b) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai jenis-jenis alat transportasi 

(eksplorasi) (Bertanya)

Guru: ”Alat transportasi dapat dibedakan menjadi berapa jenis? Apa saja”

Siswa: ”3 jenis pak, alat transportasi  darat, alat transportasi laut, dan  alat 

transportasi udara.

c) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan teknologi transportasi (eksplorasi)
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Guru: ”Perkembangan teknologi transportasi menimbulkan permasalahan 

diantaranya kemacetan, polusi udara. menurut kalian bagaimana cara 

mengatasi masalah tersebut?”.

Siswa: ”Jalanya dilebarkan pak, tidak menggunakan alat transportasi, 

menggunakan alat transportasi seperlunya saja”.

d) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai keunggulan dan kelemahan 

transportasi tradisional dan moderen (eksplorasi)

Guru: ”Sebutkan keunggulan dan kelemahan transportasi tradisional”

Siswa: ”Keunggulanya biayanya murah, bahan yang digunakan mudah 

didapat, aman dipergunakan. Kelemahanya mudah rusak, jalannya tidak 

cepat, jumlah barang terbatas.

Guru: ”kalau keunggulan dan kelemahan transportasi moderen apa saja ayo 

sebutkan?”.

Siswa: ”keunggulanya bisa cepat jalannya diminati banyak orang nyaman 

digunakan, kelemahanya harganya mahal, bergantung pada mesin, 

pembuatannya sulit.

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi) (Masyarakat 

Belajar)

Guru: ”Anak-anak sekarang kalian berkelompok ya, satu kelompok 4 anak, 

meja dan kursinya disesuaikan yang rapi!

Siswa berkelompok dan menata meja dan kursi sesuai kelompoknya.

f) Membagikan lembar kerja siswa mengenai pembuatan kliping teknologi 

transportasi (elaborasi).
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g) Menjelaskan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan 

LKS (elaborasi)

Guru: ”Anak-anak silahkan kalian gunting gambar alat teknologi komunikasi, 

tradisional dan moderen. Kemudian tempelkan di kertas yang bapak 

berikan, susun yang rapi sehingga menjadi kliping.

Siswa: “Iya pak”.

h) Dengan bantuan guru siswa berdiskusi menyelesaikan LKS dengan bimbingan 

dari guru (elaborasi)

i) Siswa menukarkan dan mengomentari hasil karya kelompok lain (elaborasi)

j) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi (elaborasi) 

(Pemodelan)

Guru: ”Anak-anak ayo siapa yang mau maju menerangkan apa yang kalian 

buat tadi”

Siswa banyak yang tunjuk tangan kemudian guru yang menentukan urutan 

maju untuk menjadi model pembelajaran.

k) Menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan secara 

mendetail tentang kliping teknologi transportasi (Konfirmasi)

Guru: ”Pekerjaan masing-masing sudah baik, tetapi ada yang pekerjaanya 

kurang rapi, dari menggunting gambar sampai menempelkanya. 

Kelompok yang pekerjaanya paling bagus adalah kelompok becak, 

anggotanya widiastrid, naya, rachma, rochmatul.

l) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. (Konfirmasi)

Guru: ”Anak-anak sudah paham dengan pelajaran tadi? Ada yang ditanyakan?
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Ada 3 anak yang bertanya yaitu rafif, rochmatul, surya, naya, dan anang.

Rafif: ”Pak mengapa teknologi komunikasi berkembang?”

Guru: ”Teknologi transportasi itu berkembang, karena menyesuaikan 

perkembangan zaman, kemudian untuk memudahkan pekerjaan 

manusia”

Rochatul: ”Apakah alat transportasi tradisional sekarang masih digunakan”.

Guru: “Masih, contohnya di jogja andong masih digunakan untuk alat 

transportasi, kemudian di sekitar pasar Johar becak juga masih 

digunakan sebagai alat transportasi”.

m) Memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Konfirmasi)

Guru: ”Nah, anak-anak kalian sudah tau kalau terlalu banyak alat transportasi 

dan sering menggunakanya maka efeknya kemacetan, polusi udara. Jadi 

kalian dirumah seharusnya menggunakan alat transportasi seperlunya 

saja”.

n) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi)

Guru: “Anak-anak kelompok terbaik yaitu kelompok becak, anggotanya 

widiastrid dan kawan-kawan maju kedepan”.

Anggota kelompok maju kedepan untuk menerima penghargaan dari guru.

Guru: ”Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok becak”.

Semua siswa tepuk tangan.

4.1.4.2.4. Kegiatan Akhir (15 menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.
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Guru: ”Anak-anak tadi kita sudah belajar tentang apa saja?”

Siswa: ”Tentang perkembangan transportasi pak”.

Guru: ”Contoh alat transportasii tradisional dan moderen apa?

Siswa: ”Tradisional: cikar, becak, andong, balon udara, sepeda. Moderen: 

kereta api, pesawat terbang, sepeda motor, mobil”.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. (Penilaian 

Autentik)

Guru memberikan kesempatan kepada siswa mengerjakan evaluasi: Anak-

anak kalian sudah paham semua, untuk mengukut tingkat kemampuan kalian 

menerima pelajaran silahkam kalian buat soal evaluasi dikerjakan sendiri”

c) Guru menutup pelajaran.

Guru: “Pelajaran pagi ini kita akhiri, silahkan buat PR: cari gambar contoh 

alat transportasi tradisional dan moderen”.

4.1.4.3. Observasi Siklus 3

Observasi siklus 2 dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observer kegiatan ini Ibu Any Kurniawati, Guru kelas IVB SD Negeri Tambakaji 

01 Semarang sebagai kolaborator. Kegiatan yang diamati meliputi:

a) Melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

b) Melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.
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4.1.4.3.1. Keterampilan Guru Siklus 3

Berdasarkan observasi keterampilan guru siklus 2 dalam pembelajaran 

IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat 

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3

No. Indikator
Jml Deskriptor yang 

Tampak Skor
1 2 3 4

1. Membangkitkan kesiapan siswa 
menemukan dan membangun 
sendiri pengetahuannya
(Keterampilan membuka pelajaran)

 4

2. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya
(Keterampilan menggunakan 
variasi)

 4

3. Mengeksplorasi pengetahuan siswa 
tentang materi (Keteram-pilan 
bertanya)

 3

4. Menjelaskan materi pelajaran
(Keterampilan menjelaskan)

 3

5. Pengelolaan kelas (keterampilan 
mengelola kelas)

 3

6. Membimbing siswa menyelesaikan
tugas kelompok  (Keterampilan 
membimbing diskusi kelompok 
kecil)

 4

7. Membimbing siswa melakukan 
pemodelan (Keterampilan 
Pembelajaran Perseorangan)

 4

8. Memberikan penguatan  kepada 
siswa (Keterampilan memberikan 
penguatan)

 4

9. Menutup pelajaran (Keterampilan 
menutup pelajaran)

 3

Jumlah skor 32

Kategori
Sangat
Baik
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Berikut diagram perolehan skor keterampilan guru siklus 3:

Gambar 4.11 Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus 3

Berdasarkan tabel 4.13 dan gambar 4.11 di atas, terdapat 9 indikator 

keterampilan guru yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada siklus 1 diperoleh 

hasil keterampilan guru termasuk dalam skala peskoran sangat dengan jumlah 32. 

Rincian indikator sebagai berikut:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuannya  (Keterampilan membuka pelajaran)

Pada indikator ini keterampilan guru mendapat skor 4 karena keempat 

deskriptor tampak dilakukan guru, deskriptor tersebut yaitu menarik perhatian 

siswa untuk fokus pada guru, menimbulkan motivasi pada siswa dalam belajar. 

menyampaikan tujuan  pembelajaran dan menyampaikan apersepsi.
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b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya (Keterampilan 

menggunakan variasi)

Indikator membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuannya 

memperoleh skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru, deskriptor 

tersebut yaitu menayangkan video sesuai materi pembelajaran, membimbing 

siswa menemukan sendiri pengetahuannya  melalui video, melakukan pola 

interaksi multi arah, dan penggunaan video mampu merangsang siswa bertanya 

atau berpendapat.

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi (keterampilan bertanya)

Indikator keterampilan guru mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang 

materi memperoleh skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. 

Hal ini ditunjukan guru sudah memberikan pertanyaan secara singkat dan jelas, 

memberikan tuntunan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan, dan memberi

waktu berpikir kepada siswa. Sedangkan 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

pemindahan giliran.

d) Menjelaskan materi pelajaran (Keterampilan menjelaskan)

Indikator menjelaskan materi pelajaran mendapatkan skor 3 karena 

hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Ketiga deskriptor yang muncul 

diantaranya bahasa yang digunakan guru jelas dan mudah dipahami, 

menggunakan contoh nyata yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-

hari, dan memberian tekanan pada bagian-bagian penting. Sedangkan 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan.
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e) Pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)

Indikator keterampilan guru pengelolaan kelas mendapat skor 3 karena 

hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan guru. Hal ini ditunjukan guru sudah 

melakukan kegiatan membagi perhatian kepada seluruh siswa, memusatkan 

perhatian, dan memberikan petunjuk-petunjuk secara jelas. Sedangkan 1 

deskriptor yang tidak tampak yaitu memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah.

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok (Keterampilan membim-

bing diskusi kelompok kecil)

Indikator keterampilan guru membimbing siswa menyelesaikan tugas 

kelompok mendapat skor 3 karena hanya 3 deskriptor yang tampak dilakukan 

guru. Ketiga deskriptor meliputi memperjelas masalah untuk menghindarkan 

kesalahpahaman, memberikan kesempatan siswa berpartisipasi aktif dalam 

kelompok, mengawasi dan menengahi jalannya diskusi. Sedangkan 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi

g) Membimbing siswa melakukan pemodelan (keterampilan pembelajaran 

perseorangan)

Indikator keterampilan guru membimbing siswa melakukan pemodelan

mendapat skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru. Hal ini guru 

sudah memberi kesempatan siswa untuk berani melakukan pemodelan, 

membimbing siswa dalam melakukan pemodelan berdasarkan tugas kelompok, 
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membantu siswa mengatasi kesulitan dalam melakukan pemodelan, dan memberi 

umpan balik berdasarkanan pemodelan yang dilakukan siswa

h) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan member penguatan)

Indikator keterampilan guru memberi penguatan kepada siswa mendapat 

skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru. Keempat deskriptor 

yang tampak yaitu memberikan penguatan kepada siswa yang aktif, memberikan 

penguatan dengan segera, memberikan penguatan kepada kelompok terbaik dalam 

diskusi, dan memberikan variasi penguatan.

i) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)

Indikator keterampilan guru menutup pelajaran mendapat skor 4 karena 

keempat deskriptor tampak dilakukan guru. Hal ini menunjukan guru sudah 

memberi kesempatan siswa aktif menyimpulkan materi, melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memberikan soal evaluasi kepada 

siswa, dan memberi penugasan berupa PR.

4.1.4.3.2. Aktivitas Siswa dalam Siklus 3

Berdasarkan observasi pada saat  proses pembelajaran siklus 2, hasil 

observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual dapat disajikan pada tabel 4.16 berikut:
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Tabel 4.14
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3

No. Indikator Observasi
Jml Deskriptor yang 

Tampak Total 
Skor

Rata-
rata

0 1 2 3 4
1. Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses
pembelajaran (kegiatan 
emosional )

38 152 4

2. Melalui video pembelajaran 
siswa menanggapi 
eksplorasi yang dilakukan
guru (Kegiatan lisan, 
mendengarkan, visual, 
menulis)

6 12 20 128 3,37

3. Menemukan pengetahuan 
baru dengan mengaitkan 
materi dengan dunia nyata
(kegiatan lisan, 
mendengarkan, menulis, 
dan emosional).

11 19 8 111 2.92

4. Melakukan kegiatan belajar 
secara berkelompok
(kegiatan menggambar, 
menulis, lisan, mental dan 
emosional)

7 13 18 125 3,29

5. Melakukan pemodelan 
berdasarkan materi
(kegiatan lisan, menulis, 
mental dan emosional)

20 9 9 103 2,71

6. Aktif membuat kesimpulan 
dan refleksi berdasarkan 
materi yang dipelajari
(kegiatan lisan,
mendengarkan, mental, 
emosional)

10 9 19 123 3,24

7. Melaksanakan evaluasi.
(kegiatan menulis, mental, 
dan emosional).

8 30 144 3,79

Jumlah rata-rata skor kelas 23,32
Kategori Sangat

Baik
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Berikut diagram perolehan skor Aktivitas siswa siklus 3:

Gambar 4.12 Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus 3

Berdasarkan tabel 4.14 dan gambar 4.12 diatas, terdapat 7 indikator 

aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual pada siklus 1. Rata-rata skor kelas yang 

diperoleh adalah 23,32 dengan kategori sangat baik. Penjelasan secara rinci 

mengenai skor tiap indikator sebagai berikut:

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional ).

Indikator aktivitas siswa yang pertama yaitu mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses pembelajaran dari semua siswa (38) memperoleh rata-rata skor 

kelas 4. Hal ini ditunjukan siswa tidak terlambat memasuki ruang kelas, kemudian 

menempati tempat duduk dengan tertib, berdoa bersama sebelum belajar, dan 

menyiapkan buku dan alat tulis sebelum pelajaran.
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b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis).

Indikator aktivitas siswa yang kedua yaitu siswa menanggapi eksplorasi 

yang dilakukan guru memperoleh skor rata-rata kelas 3,37. Dengan rincian 

sebanyak 6 siswa memperoleh skor 2 karena siswa duduk dengan tenang saat 

mengamati video dan mencermati isi materi dalam video pembelajaran. Sebanyak 

12 siswa memperoleh skor 3 karena siswa duduk dengan tenang saat mengamati 

video, menanggapi eksplorasi guru dan mencermati isi materi dalam video 

pembelajaran. Sebanyak 20 siswa memperoleh skor 4 karena keempat deskriptor 

tampak dilakukan siswa yaitu siswa duduk dengan tenang saat mengamati video, 

menanggapi eksplorasi guru dan mencermati isi materi dalam video pembelajaran, 

dan membuat catatan penting dari video yang ditampilkan.

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata 

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang ketiga yaitu menemukan pengetahuan 

baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata memperoleh skor rata-rata 

kelas 2,92. Dengan rincian sebanyak 11 siswa memperoleh skor 2 karena siswa 

bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru dan memperhatiakan jawaban 

dari guru atau siswa lain. Sebanyak 19 siswa memperoleh skor 3 karena siswa 

bersikap tenang memperhatikan penjelasan guru, dapat menjawab pertanyaan 

spontan dari guru, dan memperhatiakan jawaban dari guru atau siswa lain. 

Sebanyak 8 siswa memperoleh skor 4 karena siswa bersikap tenang

memperhatikan penjelasan guru, dapat menjawab pertanyaan spontan dari guru, 
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mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran, dan memperhatiakan jawaban 

dari guru atau siswa lain

d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang keempat yaitu melakukan kegiatan belajar 

secara berkelompok memperoleh skor rata-rata kelas 3,29. Dengan rincian 

sebanyak 7 siswa mendapat skor 2 karena siswa duduk dengan tenang saat diskusi 

kelompok dan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Sebanyak 13 siswa 

memperoleh skor 3 karena siswa duduk dengan tenang saat diskusi kelompok, 

berdiskusi dengan teman satu kelompok, aktif memberikan pendapat dalam 

diskusi. Sebanyak 18 siswa mendapat skor 4 karena siswa duduk dengan tenang 

saat diskusi kelompok, berdiskusi dengan teman satu kelompok, aktif memberikan 

pendapat dalam diskusi, dan berani bertanya pada guru jika mengalami kesulitan 

menyelesaikan LKS.

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang kelima yaitu melakukan pemodelan 

berdasarkan materi memperoleh skor rata-rata kelas 2,71. Dengan rincian 

sebanyak 20 siswa memperoleh skor 2 karena siswa antusias dalam pemodelan 

dan memperhatikan teman yang melakukan pemodelan. Sebanyak 9 siswa 

memperoleh skor 3 karena siswa antusias dalam pemodelan, berani maju ke depan 

kelas menjadi model berdasarkan hasil diskusi, dan menggunakan kalimat yang 

jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 19 siswa memperoleh skor 4 karena siswa 
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antusias dalam pemodelan, berani maju ke depan kelas menjadi model berdasar-

kan hasil diskusi, menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami, dan 

memperhatikan teman yang melakukan pemodelan

f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional).

Indikator aktivitas siswa yang keenam yaitu aktif membuat kesimpulan 

dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari memperoleh skor rata-rata kelas 

3,24. Dengan rincian sebanyak 10 mendapat skor 2 karena siswa antusias dalam 

menyimpulkan materi dan memperhatikan teman lain yang berpendapat. 

Sebanyak 9 siswa mendapat skor 3 karena siswa antusias dalam menyimpulkan 

materi, ikut serta berpendapat menyimpulkan materi, dan memperhatikan teman 

lain yang berpendapat. Sebanyak 19 siswa mendapat skor 3 karena siswa antusias 

dalam menyimpulkan materi, ikut serta berpendapat menyimpulkan materi, 

memperhatikan teman lain yang berpendapat, aktif melakukan refleksi 

pembelajaran.

g) Melaksanakan evaluasi (kegiatan menulis, mental, dan emosional).

Indikator aktivitas siswa yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi 

bersama memperoleh skor rata-rata kelas 3,79. Dengan rincian sebanyak 16 siswa 

mendapat skor 2 karena siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan 

mengerjakan secara mandiri. Sebanyak 8 siswa mendapat skor 3 karena siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, mengerjakan secara mandiri, dan tidak 

mencontek waktu mengerjakan soal evaluasi. Sebanyak 30 siswa mendapat skor 4 

karena keempat deskriptor tampak dilakukan siswa yaitu siswa mengerjakan soal 
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evaluasi dengan tenang, mengerjakan secara mandiri, tidak mencontek waktu 

mengerjakan soal evaluasi, dan menyelesaikan soal tepat waktu.

4.1.4.3.3. Hasil Belajar Siklus 3

Hasil belajar mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual siklus 3 berupa kognitif, afektif (karakter), dan 

psikomotor (produk). Ketiga ranah dijabarkan sebagai berikut:

a) Ranah Kognitif

Hasil belajar ranah kognitif berupa skor tes tertulis yang dilaksanakan di 

akhir pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut data 

hasil belajar siswa siklus 3:

Tabel 4.15
Data Hasil Belajar Siklus 3

No. Keterangan Skor

1. NilaiTerendah 60

2. Nilai Tertinggi 100

3. Rata-rata 78,95

4. Ketentuan Klasikal (86,84%)

5.
Ketidaktuntasan 

Klasikal
(13,16%)

Tabel 4.15 diatas menunjukan data hasil belajar siklus 3 yaitu nilai 

terendah 60 dan nilai tertinggi 100. Siswa yang tuntas (KKM 65) sejumlah 33 

(86,84). Sedangkan siswa yang belum tuntas sejumlah 5 siswa (13,16).



Berdasarkan analisis data hasil belajar siklus 3 dapat ditampilkan 

diagram klasikal hasil belajar kognitif sebagai berikut:

Gambar 4.13 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 3

Berdasarkan gambar 4.13, ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 

86,84% (33 dari 38 siswa) dengan kategori sudah mencapai indikator yang 

diharapkan yaitu 80%.

a) Ranah Afektif

Hasil belajar afektif berupa pe

proses pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut 

data skor hasil belajar siswa pembelajaran siklus 

No. Indikator

1. Bertanggung jawab

2. Percaya diri

3. Saling menghargai

4. Bersikap santun

Jumlah rata-rata skor kelas

Kategori

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 

Berdasarkan analisis data hasil belajar siklus 3 dapat ditampilkan 

diagram klasikal hasil belajar kognitif sebagai berikut:

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 3

Berdasarkan gambar 4.13, ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 

86,84% (33 dari 38 siswa) dengan kategori sudah mencapai indikator yang 

sil belajar afektif berupa peskoran karakter yang dilaksanakan pada 

proses pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut 

hasil belajar siswa pembelajaran siklus 3:

Tabel 4.16
Analisis Hasil Belajar Afektif Siklus 3

Indikator
Jml Deskriptor yang 

Tampak Total 
Skor

0 1 2 3 4
Bertanggung jawab 9 5 24 129

25 10 3 92

Saling menghargai 14 14 10 110

15 20 3 104

kelas

13,16%

86,84%

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 
Belajar Kognitif Siklus 3

Tidak Tuntas

tuntas
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Berdasarkan analisis data hasil belajar siklus 3 dapat ditampilkan 

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif Siklus 3

Berdasarkan gambar 4.13, ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 

86,84% (33 dari 38 siswa) dengan kategori sudah mencapai indikator yang 

an karakter yang dilaksanakan pada 

proses pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi produksi. Berikut 

Total 
Skor

Rata-
rata

129 3,39

2,42

110 2,89

104 2,74

11,44

Baik



Berikut diagram perolehan skor 

Gambar 4.1

Berdasarkan tabel 4.16 dan gambar 4.14 diatas, terdapat 4

yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual

cukup. Berikut penjelasan tiap indikator:

1) Bertanggung Jawab

Indikator bertanggung jawab diperoleh skor 1

baik. Sebanyak 9 siswa mendapat skor 2; 5 siswa skor 3

Bekerja keras ditunjukkan 

kemampuan kelompok karena keaktifan berdiskusi didominasi

menaati tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

sekolah berupa alat peraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

2) Percaya Diri

Indikator percaya diri diperoleh skor 92

Sebanyak 25 siswa mendapat skor 2

4. Percaya diri ditunjukkan

0

2

4

Indikator Afektif 

Berikut diagram perolehan skor afektif siswa siklus 3:

Gambar 4.14 Diagram Perolehan Skor Afektif Siswa Siklu 3

Berdasarkan tabel 4.16 dan gambar 4.14 diatas, terdapat 4 jenis karakter

yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

audiovisual pada siklus 3. Rata-rata 11,44 menunjukan 

cukup. Berikut penjelasan tiap indikator:

Indikator bertanggung jawab diperoleh skor 129 rata-rata 3,39

siswa mendapat skor 2; 5 siswa skor 3; dan 24 siswa skor 4. 

Bekerja keras ditunjukkan melaksanakan tugas menyelesaikan LKS 

kelompok karena keaktifan berdiskusi didominasi beberapa siswa, 

tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

sekolah berupa alat peraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.

ndikator percaya diri diperoleh skor 92 rata-rata 2,42 kategori baik

25 siswa mendapat skor 2; 10 siswa mendapat skor 3; dan 3 siswa skor 

ditunjukkan dengan berani menyatakan pendapat di depan kelas, 

Indikator Afektif 
Siswa

3.39
2.42

2.89 2.74
Bertanggung jawab

Percaya diri

Saling menghargai

Bersikap santun
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Diagram Perolehan Skor Afektif Siswa Siklu 3

jenis karakter

yang diamati dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual 

rata 11,44 menunjukan kategori 

rata 3,39 kategori 

dan 24 siswa skor 4. 

melaksanakan tugas menyelesaikan LKS sesuai 

beberapa siswa, 

tata tertib sekolah dengan masuk kelas tepat waktu, memelihara fasilitas 

sekolah berupa alat peraga dikelas, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas 

2,42 kategori baik. 

siswa mendapat skor 3; dan 3 siswa skor 

dengan berani menyatakan pendapat di depan kelas, 

Bertanggung jawab

Saling menghargai

Bersikap santun
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berani bertanya kepada guru, musaha sendiri daripada bantuan teman saat 

mengerjakan soal evaluasi, dan berpenampilan tenang dalam mengerjakan soal 

evaluasi.

3) Saling Menghargai

Indikator saling menghargai diperoleh skor 110 rata-rata 2,89 kategori 

baik. Sebanyak 14 siswa mendapat skor 2; 14 siswa skor 3; dan 10 siswa skor 4. 

Percaya diri ditunjukkan dengan menerima perbedaan pendapat dari teman pada 

saat tanya jawab dengan guru, mengakui  kelebihan orang lain yang mendapat 

skor bagus dalam mengerjakan LKS, dapat bekerjasama dalam  kerja kelompok, 

dan membantu orang lain dalam memahami materi.

4) Bersikap Santun

Indikator bersikap santun diperoleh skor 104 rata-rata 2,74 kategori baik. 

Sebanyak 15 siswa mendapat skor 2; 20 siswa skor 3; dan 3 siswa skor 4. 

Bersikap santun ditunjukkan dengan menerima nasihat guru ketika bersalah, 

menjaga perasaan orang lain dengan tidak mengejek apabila orang lain salah 

menjawab pertanyaan dari guru, menjaga ketertiban dikelas dengan cara 

berpakaian sesuai aturan, dan berbicara dengan tenang dalam menyampaikan 

pendapat atau pertanyaan.

Deskripsi data tersebut menjelaskan penilaian afektif siswa siklus 3 

memperoleh skor rata-rata 11,4 termasuk kategori baik.



a. Ranah Psikomotorik

Hasil belajar psikomotorik siklus 3 diperoleh dari penskoran produk siswa 

membuat diagram alur produksi. Analisis hasil 

tabel berikut:

Hasil Observasi 

No. Indikator

1. Mempersiapkan peralatan 

membuat kliping 

perkembangan teknologi 

transportasi

2. Membuat kliping 

perkembangan teknologi 

transportasi

3. Penskoran hasil

Jumlah rata-rata skor kelas

Kategori

Berikut diagram perolehan skor 

Gambar 4.15 Diagram

0

5

Indikator  Penilaian Psikomotorik Siswa

Ranah Psikomotorik

Hasil belajar psikomotorik siklus 3 diperoleh dari penskoran produk siswa 

membuat diagram alur produksi. Analisis hasil belajar psikomotorik dilihat pada 

Tabel 4.17
Hasil Observasi Penskoran Psikomotorik Siswa Siklus 

Indikator

Jml Deskriptor yang 

Tampak
Total 

Skor
0 1 2 3 4

peralatan 

membuat kliping 

teknologi 

14 10 14 104

Membuat kliping 

perkembangan teknologi 

11 15 12 115

5 16 17 126

rata skor kelas

Berikut diagram perolehan skor peskoran produk siswa siklus 3 

Diagram Perolehan Skor Psikomotorik Siswa Siklus 3

Indikator  Penilaian Psikomotorik Siswa

2.74 3.03 3.32
Persiapan

Langkah Kerja

Hasil
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Hasil belajar psikomotorik siklus 3 diperoleh dari penskoran produk siswa 

belajar psikomotorik dilihat pada 

Siklus 3

Total 

Skor

Rata-

rata

2,74

3,03

3,32

9,09

Sangat 

Baik

3 :

Perolehan Skor Psikomotorik Siswa Siklus 3
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Berdasarkan tabel 4.17 dan diagram 4.15 diatas, hasil observasi peskoran 

produk siswa memperoleh skor 9,09 kategori sangat baik. Secara lebih lanjut 

dijelaskan sebagai berikut:

1) Mempersiapkan peralatan membuat kliping perkembangan teknologi 

transportasi

Indikator ini diperoleh skor 104 rata-rata 2,74 kategori baik. Sebanyak 14 

siswa mendapat skor 2; 10 siswa skor 3; 14 siswa skor 4. Tahap persiapan 

ditunjukkan siswa dalam mempersiapkan alat (pensil, penggaris penghapus, dll) 

bahan (potongan kartu konsep) kemudian memperhatikan petunjuk guru. 

Pembagian tugas kelompok belum terorganisir karena beberapa siswa aktif yang 

mempersiapkan bahan,alat, serta memperhatikan petunjuk.

2) Membuat kliping perkembangan teknologi transportasi

Indikator ini diperoleh skor 115rata-rata 3,03 kategori baik. Sebanyak 11 

siswa mendapat skor 2; 15 siswa skor 3; 12 siswa skor 4. Tahap pembuatan 

ditunjukkan siswa dalam memotong gambar sesuai materi, menempelkan dan 

menuliskan keterangan pada gambar yang ditempel, menyusun kertas sehingga 

menjadi kliping, dan menggunakan alat seperlunya.

3) Peskoran Hasil

Indikator ini diperoleh skor 126 rata-rata 3,32 kategori baik. Sebanyak 5 

siswa mendapat skor 2; 16 siswa skor 3; 17 siswa skor 4. Tahap hasil ditunjukkan 

siswa dalam kesesuaian gambar yang ditempel dengan materi, kesesuaian 

keterangan gambar dengan gambar, kelengkapan isi kliping, dan kerapihan hasil 

pembuatan kliping.
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Data peskoran produk siswa siklus 3 mendapat skor rata-rata 9,09 dengan 

kategori sangat baik.

4.1.4.3.4. Deskripsi Data Hasil Angket

Data observasi aktivitas siswa didukung hasil angket respon terhadap 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual. 

Analisis data hasil angket respon siswa siklus 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Hasil Angket Respon Siswa Siklus 3

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan cara mengajar guru tadi? 100% -

2. Dengan menggunakan pembelajaran seperti tadi apakah

memudahkan kamu dalam mempelajari materi?
97,37% 2,61%

3. Apakah kamu memahami materi yang dipelajari tadi? 94,74% 5,26%

4. Apakah video yang ditampilkan guru tadi menarik? 100% -

5. Apakah kamu mau belajar lagi dengan cara mengajar 

bapak seperti tadi?
100% -

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui siswa senang dan tertarik dalam 

mengikuti proses belajar guru menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan 

media audiovisual. Sebanyak 2,61% (1 siswa) mengalami kesulitan dalam 

mempelajari materi, 5,26% (2 siswa) kurang memahami materi pembelajaran IPS 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.
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4.1.4.4. Refleksi Siklus 3

Berdasarkan hasil penelitian siklus 3, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual. Refleksi ini bertujuan mengkaji dan menganalisis data yang 

diperoleh pada siklus. Selanjutnya refleksi ini digunakan untuk mengetahui 

apakah semua indikator  keberhasilan penelitian sudah tercapai atau belum, 

apabila belum maka digunakan sebagai pertimbangan memperbaiki pembelajaran 

siklus berikutnya. Hasil refleksi tersebut diantaranya:

4.1.4.4.1. Keterampilan Guru

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus 3 memperoleh kriteria 

sangat baik. Namun, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki diantaranya:

a) Indikator mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi ada 1 deskriptor 

belum tampak yaitu pemindahan giliran.

b) Indikator menjelaskan materi pelajaran terdapat 1 deskriptor belum tampak 

yaitu penggunaan balikan mengenai materi yang dijelaskan.

c) Indikator pengelolaan kelas ada 1 deskriptor belum tampak yaitu memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan masalah.

d) Indikator Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok terdapat 1 

deskriptor belum tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 

topik diskusi.
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4.1.4.4.2. Aktivitas Siswa

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 3 memperoleh kriteria sangat 

baik. Tetapi, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki yaitu pada tahap 

pemodelan sebagian besar siswa tidak berani ikut serta menjadi model 

pembelajaran dan hanya melihat teman yang berani maju.

4.1.4.4.3. Hasil Belajar

Hasil belajar siswa siklus 3 terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor dijelaskan sebagai berikut:

a) Ranah Kognitif

Hasil belajar ranah kognitif belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Ketuntasan klasikal siswa sebesar 86,84% (33 dari 38 siswa). Hal itu 

menunjukan hasil belajar ranah kognitif sudah mencapai indikator ketuntasan 

belajar klasikal (80%).

b) Ranah Afektif

Hasil belajar ranah afektif mendapatkan rata-rata 11,4 kategori baik. Hal 

ini menunjukan hasil belajar ranah afektif perlu dipertahankan.

c) Ranah Psikomotorik

Hasil belajar ranah psikomotorik mendapatkan rata-rata 8,66 kategori 

baik. Hal ini menunjukan hasil belajar ranah psikomotorik perlu dipertahankan 

atau ditingkatkan.

Berdasarkan hasil refleksi diatas, dapat disimpulkanan pembelajaran IPS 

menggunakan pendekataan kontekstual berbantuan media audiovisual sudah 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini 



terbukti ketiganya sudah memenuh

Penelti bersama tim kolaborator mengakhiri penelitian sampai siklus ke 3. 

Namun, diharapkan perbaikan proses pembelajaran tetap dilaksanakan agar 

kualitas pembelajaran dapat terjaga dan semakin meningkat.

4.1.5. Rekapitulasi Prasiklus, Hasil Penelitian Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3

Rekapitulasi data variabel yang diteliti yaitu

siswa serta hasil belajar siswa dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 

menggunakan pendekatan kontekstual b

berikut:

4.1.5.1. Keterampilan Guru

Rekapitulasi data hasil penelitian keterampilan guru siklus 1, siklus 2, 

dan siklus 3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Berdasarkan 

keterampilan guru setiap siklusnya. Siklus 1 memperoleh skor 22 kategori baik, 

siklus 2 skor 26 kategori baik, dan siklus 3 skor 32 kategori sangat baik.
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Siklus 1

Diagram Rekapitulasi Skor 

iganya sudah memenuhi indikator keberhasilan yang direncanakan

Penelti bersama tim kolaborator mengakhiri penelitian sampai siklus ke 3. 

Namun, diharapkan perbaikan proses pembelajaran tetap dilaksanakan agar 

kualitas pembelajaran dapat terjaga dan semakin meningkat.

Prasiklus, Hasil Penelitian Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3

Rekapitulasi data variabel yang diteliti yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa serta hasil belajar siswa dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 

menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual

Keterampilan Guru

data hasil penelitian keterampilan guru siklus 1, siklus 2, 

dan siklus 3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.16 Diagram Rekapitulasi Skor Keterampilan Guru

Berdasarkan gambar 4.16 menunjukan adanya peningkatan skor 

keterampilan guru setiap siklusnya. Siklus 1 memperoleh skor 22 kategori baik, 

siklus 2 skor 26 kategori baik, dan siklus 3 skor 32 kategori sangat baik.
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Diagram Rekapitulasi Skor 
Keterampilan Guru

Skor
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direncanakan. 

Penelti bersama tim kolaborator mengakhiri penelitian sampai siklus ke 3. 

Namun, diharapkan perbaikan proses pembelajaran tetap dilaksanakan agar 

Prasiklus, Hasil Penelitian Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3

keterampilan guru, aktivitas 

siswa serta hasil belajar siswa dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 

audiovisual sebagai 

data hasil penelitian keterampilan guru siklus 1, siklus 2, 

gambar 4.16 menunjukan adanya peningkatan skor 

keterampilan guru setiap siklusnya. Siklus 1 memperoleh skor 22 kategori baik, 

siklus 2 skor 26 kategori baik, dan siklus 3 skor 32 kategori sangat baik.

Skor



4.1.5.2. Aktivitas Siswa

Rekapitulasi data hasil penelitian ke

dan siklus 3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.

Berdasarkan gambar 4.17diatas,  menunjukan adanya peningkatan skor 

aktivitas siswa setiap siklusnya. Siklus 1 

siklus 2 skor 19,07 kategori baik, dan siklus 3 skor 23,32 kategori sangat baik.

4.1.5.3. Hasil Belajar

Rekapitulasi hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siklus 1, 2, 

dan 3 dijelaskan sebagai berikut:

4.1.5.3.1. Rekapitulas Has

Rekapitulasi data 

siklus 3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.
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Aktivitas Siswa

data hasil penelitian keterampilan guru siklus 1, siklus 2, 

dan siklus 3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.17 Diagram Rekapitulasi Skor Aktivitas Siswa

Berdasarkan gambar 4.17diatas,  menunjukan adanya peningkatan skor 

aktivitas siswa setiap siklusnya. Siklus 1 memperoleh skor 16,21 kategori baik, 

siklus 2 skor 19,07 kategori baik, dan siklus 3 skor 23,32 kategori sangat baik.

hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siklus 1, 2, 

dan 3 dijelaskan sebagai berikut:

Rekapitulas Hasil Belajar Ranah Kognitif

Rekapitulasi data belajar ranah kognitif prasiklus, siklus 1, siklus 2, 

siklus 3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.18 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Kognitif 
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Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Diagram Rekapitulasi  Skor Aktivitas Siswa 

55 60 60

90 95 100

67.50 72.89 78.95

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Ranah 
Kognitif Siswa

Nilai Minimal
Nilai Maksimal
Rata-rata
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terampilan guru siklus 1, siklus 2, 

Diagram Rekapitulasi Skor Aktivitas Siswa

Berdasarkan gambar 4.17diatas,  menunjukan adanya peningkatan skor 

memperoleh skor 16,21 kategori baik, 

siklus 2 skor 19,07 kategori baik, dan siklus 3 skor 23,32 kategori sangat baik.

hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siklus 1, 2, 

siklus 1, siklus 2, dan

Skor

Nilai Minimal
Nilai Maksimal



Berdasarkan gambar 4.18, menunjukan peningkatan 

ranah kognitif siswa setiap siklusnya. Data prasiklus skor minimal 50, maksimal 

90, dan rata-rata 37,68. Setelah diadakan siklus 1 diperoleh skor minimal 55, 

maksimal 90, dan rata-

rata-rata 72,89. Siklus 3 skor  minimal 60, maksimal 100, dan rata

Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif dapat dilihat pada gambar 

berikut:

Gambar 4.19 Diagram Rekapitulasi Ketuntasan

4.1.5.3.2. Ranah Afektif

Rekapitulasi data belajar ranah 

dapat dilihat pada tabel dan 

No. Indikator

1. Bertanggung Jawab

2. Percaya  Diri

3. Saling Menghargai

4. Bersikap Santun

Total Skor

Kategori

36.84%

0.00%

50.00%

100.00%

Prasiklus

Diagram Rekapitulasi Ketuntasan 
Klasikal Hasil Belajar Kognitif

Berdasarkan gambar 4.18, menunjukan peningkatan skor hasil belajar 

ranah kognitif siswa setiap siklusnya. Data prasiklus skor minimal 50, maksimal 

rata 37,68. Setelah diadakan siklus 1 diperoleh skor minimal 55, 

rata 67,50. Siklus 2 skor minimal 60, maksimal 95, dan 

rata 72,89. Siklus 3 skor  minimal 60, maksimal 100, dan rata-rata 78,95.

Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif dapat dilihat pada gambar 

Diagram Rekapitulasi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Kognitif

Ranah Afektif

Rekapitulasi data belajar ranah afektif siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 

tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.19
Rekapitulasi Hasil Belajar Afektif

Indikator Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Bertanggung Jawab 1,79 1,87 3,39

Diri 1,24 1,89 2,24

Saling Menghargai 1,42 2,97 2,89

Bersikap Santun 1,18 2,87 2,74

Total Skor 5,63 9,60 11,44

Kategori Cukup Baik Baik

36.84%
57.89%

76.32%
86.84%

Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Diagram Rekapitulasi Ketuntasan 
Klasikal Hasil Belajar Kognitif

Jumlah 
Siswa
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skor hasil belajar 

ranah kognitif siswa setiap siklusnya. Data prasiklus skor minimal 50, maksimal 

rata 37,68. Setelah diadakan siklus 1 diperoleh skor minimal 55, 

rata 67,50. Siklus 2 skor minimal 60, maksimal 95, dan 

rata 78,95.

Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif dapat dilihat pada gambar 

Hasil Belajar Kognitif

siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 

Siklus 3

3,39

2,24

2,89

2,74

11,44

Baik

Jumlah 



Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi hasil belajar afektif digambarkan 

dalam diagram berikut:

Gambar 4.2

Berdasarkan tabel 4.19 dan gambar 4.20 ditunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar afektif siswa dari siklus 1 sampai siklus 3. Terbukti siklus 1 skor 

6,58, siklus 2 skor 9,60, dan siklus 3 skor 11,44.

4.1.5.3.3. Ranah Psikomotorik

Rekapitulasi data belajar ranah 

siklus 3 dapat dilihat pada 

Rekapitulasi Hasil Belajar Ranah Psikomotorik

No. Indikator

1. Persiapan

2. Langkah Kerja

3. Hasil

Rata-rata

Kategori

Dari tabel diatas, rekapitulasi hasil belajar ranah psikomotorik digambar

kan dalam diagram berikut:

5.63

0
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15

Siklus 1

Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar 

tabel diatas, rekapitulasi hasil belajar afektif digambarkan 

Gambar 4.20 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Afektif

Berdasarkan tabel 4.19 dan gambar 4.20 ditunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar afektif siswa dari siklus 1 sampai siklus 3. Terbukti siklus 1 skor 

6,58, siklus 2 skor 9,60, dan siklus 3 skor 11,44.

Psikomotorik

Rekapitulasi data belajar ranah psikomotorik siklus 1, siklus 2, dan 

siklus 3 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.20
Rekapitulasi Hasil Belajar Ranah Psikomotorik

Indikator Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

1,95 2,26 2,74

Langkah Kerja 1,89 2,66 3,03

2,74 2,87 3,32

6,58 7,79 9,09

Baik Baik Sangat Baik

Dari tabel diatas, rekapitulasi hasil belajar ranah psikomotorik digambar

kan dalam diagram berikut:

5.63

9.60
11.44

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar 
Afektif
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tabel diatas, rekapitulasi hasil belajar afektif digambarkan 

Berdasarkan tabel 4.19 dan gambar 4.20 ditunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar afektif siswa dari siklus 1 sampai siklus 3. Terbukti siklus 1 skor 

siklus 1, siklus 2, dan 

Siklus 3

Sangat Baik

Dari tabel diatas, rekapitulasi hasil belajar ranah psikomotorik digambar-



Gambar 4.21

Berdasarkan tabel 4.20 dan gambar 4.21 ditunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar psikomotorik siswa dari siklus 1 sampai siklus 3. Terbukti siklus 1 

skor 6,58 kategori baik, siklus 2 skor 7,79 kategori bai

kategori sangat baik.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian

Temuan hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media 

Pembahasan didasarkan 

siswa, dan hasil belajar siswa setiap siklusnya.
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Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar 

1 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Psikomotorik

Berdasarkan tabel 4.20 dan gambar 4.21 ditunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar psikomotorik siswa dari siklus 1 sampai siklus 3. Terbukti siklus 1 

skor 6,58 kategori baik, siklus 2 skor 7,79 kategori baik, dan siklus 3 skor 9,09 

Pemaknaan Temuan Penelitian

Temuan hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual

Pembahasan didasarkan pada observasi dan refleksi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa setiap siklusnya.

6.58
7.79

9.09

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar 
Psikomotorik
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Berdasarkan tabel 4.20 dan gambar 4.21 ditunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar psikomotorik siswa dari siklus 1 sampai siklus 3. Terbukti siklus 1 

k, dan siklus 3 skor 9,09 

Temuan hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas 

audiovisual. 

pada observasi dan refleksi keterampilan guru, aktivitas 



173

Pembahasan temuan hasil penelitian secara rinci sebagai berikut:

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS Melalui 

Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari 

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan (Rusman, 2012: 80).

Rusman (2012: 80-93) mengklasifikasikan keterampilan dasar mengajar 

guru secara aplikatif indikatornya dapat melalui sembilan keterampilan mengajar, 

yakni: 1) keterampilan membuka pelajaran; 2) keterampilan bertanya; 3) 

keterampilan memberi penguatan; 4) keterampilan mengadakan variasi; 5) 

keterampilan menjelaskan; 6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; 

7) keterampilan mengelola kelas; 8) keterampilan pembelajaran perseorangan; 9)

keterampilan Menutup Pelajaran.

4.2.1.1.1. Siklus 1

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang, menunjukan keterampilan guru siklus 1 

memperoleh skor 22 kategori baik.

Apabila dikaitkan dengan 9 keterampilan guru yang dikemukakan 

Rusman (2012: 80) dalam penelitian ini sudah menerapkan kesembilan 

keterampilan. Hal ini terlihat adanya descriptor-deskriptor keterampilan guru yang 

tampak pada saat pembelajaran berlangsung. Indikator disesuaikan dengan 

pendekatan kontekstual dan media audiovisual.
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Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan 

kontekstual berbantuan audiovisual siklus 1 meliputi:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuanya (membuka pelajaran) memperoleh skor 1 karena guru belum 

menarik perhatian siswa untuk fokus pada guru, menimbulkan motivasi pada 

siswa dalam belajar, dan menyampaikan tujuan  pembelajaran.

b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuanya (menggunakan 

variasi) memperoleh skor 2 karena guru belum melakukan pola interaksi multi 

arah, dan penggunaan video mampu merangsang siswa bertanya atau 

berpendapat.

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi (bertanya) mendapat skor 3 

karena guru belum melakukan pemindahan giliran.

d) menjelaskan materi pelajaran (menjelaskan) mendapat skor 3 karena guru 

belum menggunakan balikan mengenai materi yang dijelaskan.

e) Pengelolaan kelas (mengelola kelas) memperoleh skor 3 karena guru belum 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok (membimbing diskusi 

kelompok kecil) mendapat skor 3 karena guru belum memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi

g) Membimbing siswa melakukan pemodelan (pembelajaran perseorangan) 

mendapat skor 2 karena guru belum memberi kesempatan siswa untuk berani 

melakukan pemodelan dan memberi umpan balik berdasarkanan pemodelan 

yang dilakukan siswa.
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h) Memberikan penguatan  kepada siswa (memberikan penguatan) mendapat 

skor 2 karena guru belum memberikan penguatan kepada kelompok terbaik 

dalam diskusi dan memberikan variasi penguatan; i) menutup pelajaran 

(menutup pelajaran) mendapat skor 3 karena guru belum melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4.2.1.1.2. Siklus 2

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang, menunjukan keterampilan guru siklus 2 

memperoleh skor 26 kategori baik. Hal ini menunjukan adanya peningkatan bila 

dibandingkan siklus 1 hanya memperoleh skor 22.

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan 

kontekstual berbantuan audiovisual siklus 2 meliputi:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuanya (membuka pelajaran) memperoleh skor 2 karena guru belum 

menarik perhatian siswa untuk fokus pada guru dan menimbulkan motivasi 

pada siswa dalam belajar.

b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuanya (menggunakan 

variasi) memperoleh skor 3 karena guru belum melakukan pola interaksi multi 

arah.

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi (bertanya) mendapat skor 3 

karena guru belum melakukan pemindahan giliran.
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d) menjelaskan materi pelajaran (menjelaskan) mendapat skor 3 karena guru 

belum menggunakan balikan mengenai materi yang dijelaskan.

e) Pengelolaan kelas (mengelola kelas) memperoleh skor 3 karena guru belum 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok (membimbing diskusi 

kelompok kecil) mendapat skor 3 karena guru belum memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi.

g) Membimbing siswa melakukan pemodelan (pembelajaran perseorangan) 

mendapat skor 2 karena guru belum memberi kesempatan siswa untuk berani 

melakukan pemodelan dan memberi umpan balik berdasarkanan pemodelan 

yang dilakukan siswa.

h) Memberikan penguatan  kepada siswa (memberikan penguatan) mendapat 

skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru.

i) Menutup pelajaran (menutup pelajaran) mendapat skor 3 karena guru belum 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4.2.1.1.3. Siklus 3

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang, menunjukan keterampilan guru siklus 3 

memperoleh skor 32 kategori baik. Hal ini menunjukan adanya peningkatan bila 

dibandingkan siklus 2 hanya memperoleh skor 26.
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Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan 

kontekstual berbantuan audiovisual siklus 3 meliputi:

a) Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuanya (membuka pelajaran) memperoleh skor 4 karena keempat

deskriptor tampak dilakukan guru.

b) Membimbing siswa menemukan sendiri pengetahuanya (menggunakan 

variasi) memperoleh skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru.

c) Mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi (bertanya) mendapat skor 3 

karena guru belum melakukan pemindahan giliran.

d) Menjelaskan materi pelajaran (menjelaskan) mendapat skor 3 karena guru 

belum menggunakan balikan mengenai materi yang dijelaskan.

e) Pengelolaan kelas (mengelola kelas) memperoleh skor 3 karena guru belum 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.

f) Membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok (membimbing diskusi 

kelompok kecil) mendapat skor 3 karena guru belum memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi.

g) Membimbing siswa melakukan pemodelan (pembelajaran perseorangan) 

mendapat skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru.

h) Memberikan penguatan  kepada siswa (memberikan penguatan) mendapat 

skor 4 karena keempat deskriptor tampak dilakukan guru

i) Menutup pelajaran (menutup pelajaran) mendapat skor 4 karena keempat 

deskriptor tampak dilakukan guru.
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4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS Melalui 

Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual

Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku (Sanjaya, 2013:112).

Derich (dalam Hamalik, 2013: 172-173) membagi kegiatan belajar 

dalam 8 kelompok, meliputi: a) kegiatan-kegiatan visual (Visual activities); b) 

kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities); c) kegiatan-kegiatan mendengarkan

(Listening activities); d) kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities); e) 

kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities); f) kegiatan-kegiatan metrik 

(Motor activities); g) kegiatan- kegiatan mental (Mental activities); h) kegiatan-

kegiatan emocional (Emotional activities).

Kegiatan belajar menurut Derich dikaitkan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual peneliti menggunakan tujuh kegiatan dalam 

pembelajaran. Kegiatan tersebut dijelaskan tiap siklus sebagai berikut:

4.2.1.2.1. Siklus 1

Apabila dikaitkan ketujuh kegiatan dalam (Hamalik 2013) diatas, 

siswa telah melaksanakan ketujuh kegiatan. Terlihat pada saat observasi 

berlangsung deskriptor-deskriptor tampak pada setiap indikator aktivitas siswa.

Indikator-indikator aktivitas siswa diperoleh dari rata-rata dengan 

rincian sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional) memperoleh skor 4.
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b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis) memperoleh skor 1,71;

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata 

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional) memperoleh skor 

1,97.

d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional) memperoleh skor 1,79.

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional) memperoleh skor 1,84.

f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional) memperoleh skor 2,08.

g) melaksanakan evaluasi (kegiatan menulis, mental, dan emosional) 

memperoleh skor 2,82.

Berdasarkan Observasi pada siklus 1 diperoleh jumlah rata-rata skor 

aktivitas siswa sebesar 16,21 kategori baik.

4.2.1.2.2. Siklus 2

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang, menunjukan aktivitas siswa siklus 2 memperoleh 

skor 19,07 kategori baik. Hal ini menunjukan adanya peningkatan bila 

dibandingkan siklus 1 hanya memperoleh skor 16,20.
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Peningkatan skor tersebut dilihat melalui perolehan rata-rata skor 

setiap indikator sebagai berikut:

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional) memperoleh skor 4.

b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis) memperoleh skor 2,24

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata 

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional) memperoleh skor

2,34.

d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional) memperoleh skor 2,71

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional) memperoleh skor 2,39.

f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional) memperoleh skor 2,18.

g) melaksanakan evaluasi (kegiatan menulis, mental, dan emosional) 

memperoleh skor 3,21.

4.2.1.2.3. Siklus 3

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang, menunjukan aktivitas siswa siklus 3 memperoleh 

skor 23,32 kategori sangat baik. Hal ini menunjukan adanya peningkatan bila 

dibandingkan siklus 2 hanya memperoleh skor 19,07.
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Peningkatan skor tersebut dilihat melalui perolehan rata-rata skor

setiap indikator sebagai berikut:

a) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional) memperoleh skor 4.

b) Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis) memperoleh skor 3,37.

c) Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata 

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional) memperoleh skor

2,92.

d) Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional) memperoleh skor 3,29.

e) Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional) memperoleh skor 2,71.

f) Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional) memperoleh skor 2,18.

g) Melaksanakan evaluasi (kegiatan menulis, mental, dan emosional) 

memperoleh skor 3,24.

Hasil observasi aktivitas siswa mengalami peningkatan disetiap 

siklusnya dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

sekurang-kurangnya baik. Siklus 1 kategori baik, siklus 2 kategori baik, dan siklus 

3 kategori sangat baik.
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4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku potensi kemanusiaan 

secara keseluruhan. Artinya, hasil pembelajaran tidak dilihat secara fragmentis 

atau terpisah, melainkan komperhensif (Suprijono, 2013: 7). Sependapat 

Kunandar (2013: 10) peskoran hasil belajar secara esensial bertujuan mengukur 

keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang ditentukan.

Kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang menetapkan ketuntasan 

minimal mata pelajaran IPS adalah 65 dan ketuntasan klasikal 80%. Indikator 

keberhasilan hasil belajar dicapai pada siklus 3 sehingga dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

4.2.1.3.1. Data Prasiklus

Data hasil belajar diperoleh sebelum pelaksanaan tindakan di kelas 

IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang pada mata pelajaran IPS. Data tersebut 

meliputi skor terendah 50, tertinggi 90, rata-rata 14,32, dan ketuntasan klasikal 

36,84%.

4.2.1.3.2. Siklus 1

Data hasil belajar diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus 1 di 

kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang pada mata pelajaran IPS. Data 

tersebut meliputi skor terendah 56, tertinggi 94, rata-rata 69,53, dan ketuntasan 

klasikal 57,89%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan prasiklus.

4.2.1.3.3. Siklus 2

Data hasil belajar diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus 2 di 

kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang pada mata pelajaran IPS. Data 
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tersebut meliputi skor terendah 61, tertinggi 96, rata-rata 75,21, dan ketuntasan 

klasikal 76,32%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan siklus 1.

4.2.1.3.4. Siklus 3

Data hasil belajar diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus 2 di 

kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 Semarang pada mata pelajaran IPS. Data 

tersebut meliputi skor terendah 63, tertinggi 98, rata-rata 85,26, dan ketuntasan 

klasikal 86,84%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan siklus 2 dan 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sebesar 80%.

Ketuntasan belajar klasikal 86,84% dicapai pada siklus 3 dan 

dikatakan pembelajaran tersebut berhasil. Sependapat Aqib (2013: 41) 

keberhasilan belajar dikategorikan menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut : a) 

sangat tinggi mencapai tingkat keberhasilan ≥ 80%; b) tinggi mencapai tingkat 

keberhasilan 60-79%; c) sedang mencapai tingkat keberhasilan 40-59%; d) rendah 

mencapai tingkat keberhasilan 20-39%; dan e) sangat rendah mencapai tingkat 

keberhasilan < 20%.

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPS 

melalui pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Selain itu, diperoleh 

implikasi dari penelitian ini meliputi:

4.2.2.1. Implikasi teoritis

Implikasi teoritis merupakan kaitan hasil penelitian dengan teori yang 

mendasari. Implikasi teoritis penelitian ini adalah penelitian yang telah 
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dilaksanakan membuktikan bahwa pendekatan kontekstual berbantuan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Penelitian ini juga 

menambah wawasan pendidik akan pendekatan pembelajaran terutama 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual.

4.2.2.2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis merupakan kaitan hasil penelitian dengan 

pembelajaran selanjutnya. Implikasi praktis dari penelitian ini untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memberikan 

motivasi pendidik dan peneliti melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya IPS. Selain untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS, diharapkan digunakan untuk meningkatkan mata pelajaran lain.

4.2.2.3. Implikasi Paedagogis

Implikasi pedogogis penelitian merupakan kaitan hasil penelitian 

dengan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa meningkat setiap siklusnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan pendekatan 

kontekstual berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01

Semarang.
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BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual pada siswa kelas IVB SD Negeri Tambakaji 01 

Semarang dapat disimpulkan:

a. Keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. 

Hal ini ditunjukan hasil pengamatan keterampilan guru siklus 1 memperoleh 

skor 22 kategori baik, siklus 2 memperoleh skor 26 kategori baik, dan siklus 3 

memperoleh skor 32 kategori sangat baik. Berdasarkan data tabel, 

keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

dengan kategori sekurang-kurangnya baik.

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. 

Hal ini ditunjukan hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 1 memperoleh skor 

16,20 kriteria baik, siklus 2 memperoleh  skor 19,07 kriteria baik, dan siklus 3 

mengalami peningkatan skor 23,32 kriteria sangat baik. Berdasarkan 

perolehan data tersebut, aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.
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c. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual 

berbantuan media audiovisual mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. 

Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil belajar siswa pada prasiklus 

memperoleh nilai minimal 50 dan maksimal 90, nilai rata-rata 37,68, 

ketuntasan klasikal sebesar 36,84%. Siklus 1 memperoleh nilai minimal 55 

dan maksimal 90, nilai rata-rata 69,50, ketuntasan klasikal sebesar 57,89%. 

Siklus 2 memperoleh nilai minimal 60 dan maksimal 95, nilai rata-rata 72,89, 

ketuntasan klasikal sebesar 76,32%. Siklus 3 memperoleh nilai minimal 60 

dan maksimal 100, rata-rata nilai 78,95, ketuntasan klasikal sebesar 86,84%.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan hipotesis tindakan model 

pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa telah terbukti kebenarannya.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disimpulkan di 

atas, maka peneliti memberiikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1. Bagi Guru

Sebaiknya guru menerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dan pembelajaran menjadi lebih 

bervariasi, seperti menerapkan ppendekatan kontekstual. Pendekatan tersebut 

dapat didukung dengan media yang berteknologi untuk menarik perhatian siswa 
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sehingga mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran seperti media 

audiovisual.

5.2.2. Bagi Siswa

Penerapan pendekatan kontekstual berbantuan media audiovisual

diharapkan meningkatkan keaktifan dan minat siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas dan 

pendewasaan sikap atau karakter.

5.2.3. Bagi Sekolah

Sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas berupa media pembelajaran 

khusunya peralatan audiovisual laboratorium untuk pengembangan pendidikan

bagi siswa, dan menambahkan sarana teknologi agar sekolah mengikuti 

perkembangan zaman yang memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan. 

Selain itu dapat memotivasi dan mengawasi kinerja pendidik untuk selalu 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS khususnya.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan 

Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas IVB SD 

Negeri Tambakaji 01 Semarang

No. Variabel Indikator Sumber
Alat/Instrumen 

Pengumpul Data

1. Keterampila
n guru 
dalam 
pembelajara
n IPS materi 
Perkembang
an teknologi
melalui
pendekatan 
kontekstual 
berbantuan 
media 
audiovisual

1. Membangkitkan kesiapan siswa 
menemukan dan membangun 
sendiri pengetahuanya
(membuka pelajaran)

2. Membimbing siswa 
menemukan sendiri 
pengetahuanya (menggunakan 
variasi)

3. Mengeksplorasi pengetahuan 
siswa tentang materi (bertanya)

4. Menjelaskan materi pelajaran 
(menjelaskan)

5. Pengelolaan kelas (mengelola 
kelas)

6. Membimbing siswa 
menyelesaikan tugas kelompok
(membimbing diskusi kelompok 
kecil)

7. Membimbing siswa melakukan 
pemodelan (pembelajaran 
perseorangan)

8. Memberikan penguatan  kepada 
siswa (memberikan penguatan)

9. Menutup pelajaran (menutup 
pelajaran)

1. Guru
2. Foto
3.Video

1. Lembar 
observasi 

2. Catatan 
lapangan

3. Lembar 
wawancara

2. Aktivitas 
siswa dalam 
pembelajara
n IPS materi 
perkembang
an teknologi
melalui
pendekatan 
kontekstual 

1. Mempersiapkan diri dalam
mengikuti proses pembelajaran 
(kegiatan emosional )

2. Melalui video pembelajaran 
siswa menanggapi eksplorasi 
yang dilakukan guru (kegiatan
lisan, mendengarkan, visual, 
menulis)

3. Menemukan pengetahuan baru 

1. Siswa
2. Foto 
3. Video

1. Lembar 
observasi

2. Angket 
respon siswa

Lampiran 1



192

berbantuan 
media 
audiovisual

dengan mengaitkan materi 
dengan dunia nyata (kegiatan 
lisan, mendengarkan, menulis, 
dan emosional)

4. Melakukan kegiatan belajar 
secara berkelompok (kegiatan 
menggambar, menulis, lisan, 
mental dan emosional)

5. Melakukan pemodelan 
berdasarkan materi (kegiatan 
mental, lisan, menulis, dan 
emosional)

6. Aktif membuat kesimpulan dan 
refleksi berdasarkan materi yang 
dipelajari (kegiatan lisan, 
mendengarkan, mental, 
emosional)

7. Melaksanakan evaluasi bersama
(kegiatan lisan, mental dan 
emosional)

3. Hasil belajar 
siswa 
melalui
pendekatan 
kontekstual 
berbantuan 
media 
audiovisual

1. Kognitif
a) Menjelaskan pengertian 

teknologi produksi
b) Menyebutkan jenis-jenis 

teknologi produksi 
c) Membandingkan teknologi 

produksi tradisional dengan 
moderen 

d) Membuat diagram alur
produksi

e) Menjelaskan pengertian 
komunikasi 

f) Menyebutkan contoh alat 
komunikasi tradisional dan 
moderen 

g) Menggunakan salah satu alat 
komunikasi 

h) Membuat tabel perbandingan 
teknologi komunikasi 
tradisional dan moderen.

i) Menjelaskan Jenis-jenis alat 
transportasi

j) Memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan teknologi 
transportasi 

k) Menyebutkan keunggulan dan 

1. Siswa
2. Foto

1. Tes tertulis
2. Afektif 

(Sikap)
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kelemahan transportasi 
tradisional dan moderen

l) Membuat kliping tentang 
perkembangan teknologi 
komunikasi 

2. Afektif
a) Bertanggung jawab
b) Percaya diri
c) Saling menghargai
d) Bersikap santun

3. Psikomotor
a) Persiapan
b) Langkah kerja
c) Penskoran hasil
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PADA 

PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL

Siklus: …

Nama guru : Fajar Setiawan

Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/semester : IVB/II (dua)

Kompetensi dasar : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 
menggunakanya.

Hari/ Tanggal : 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemuncula

n Deskriptor 
(v)

Skor

1. Membangkitkan 
kesiapan siswa 
menemukan dan 
membangun 
sendiri 
pengetahuannya

1. Menarik perhatian siswa untuk 
fokus pada guru

2. Menimbulkan motivasi pada 
siswa dalam belajar

3. Menyampaikan tujuan  
pembelajaran

Lampiran 2
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(Keterampilan 
membuka 
pelajaran)

4. Menyampaikan  apersepsi

2 Membimbing 
siswa 
menemukan 
sendiri 
pengetahuannya 

(Keterampilan 
menggunakan 
variasi)

1. Menayangkan video sesuai 
materi pembelajaran

2. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya melalui 
video

3. Penggunaan video mampu 
merangsang siswa bertanya atau 
berpendapat

4. Melakukan pola interaksi multi 
arah.

3 Mengeksplorasi 
pengetahuan 
siswa tentang 
materi 

(Keterampilan 
bertanya)

1. Pertanyaan singkat dan jelas

2. Memberi waktu berpikir kepada 
siswa

3. Pemindahan giliran

4. Memberikan tuntunan kepada 
siswa dalam menjawab 
pertanyaan

4 Menjelaskan 
materi pelajaran 

(Keterampilan 
menjelaskan)

1. Bahasa yang digunakan guru 
jelas dan mudah dipahami

2. Menggunakan contoh nyata yang 
berhubungan dengan kehidupan 
siswa sehari-hari

3. Memberian tekanan pada bagian-
bagian penting

4. Penggunaan balikan mengenai 
materi yang dijelaskan

5 Pengelolaan 
kelas

(keterampilan 
mengelola kelas)

1.  Membagi perhatian kepada 
seluruh siswa

2. Memusatkan perhatian

3. Memberikan petunjuk-petunjuk
secara jelas

4. Memecahkan tingkah laku yang 
menimbulkan masalah.

6 Membimbing 
siswa 
menyelesaikan 

1. Memusatkan perhatian siswa 
pada tujuan dan topik diskusi

2. Memperjelas masalah untuk 
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tugas kelompok

(Keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok kecil)

menghindarkan kesalahpahaman 
3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi aktif dalam 
kelompok

4. Mengawasi dan menengahi 
jalannya diskusi

7 Membimbing 
siswa melakukan 
pemodelan 

(Keterampilan 
Pembelajaran 
Perseorangan)

1.  Memberi kesempatan siswa 
untuk berani melakukan 
pemodelan

2. Membimbing siswa dalam 
melakukan pemodelan
berdasarkan tugas kelompok

3. Membantu siswa mengatasi 
kesulitan dalam melakukan 
pemodelan

4. Memberi umpan balik berdasar-
kan pemodelan yang dilakukan 
siswa

8 Memberikan 
penguatan  
kepada siswa

(Keterampilan 
memberikan 
penguatan)

1.  Memberikan penguatan kepada 
siswa yang aktif

2. Memberikan penguatan kepada 
kelompok terbaik dalam diskusi

3. Memberikan penguatan dengan 
segera

4. Memberikan variasi penguatan

9 Menutup
pelajaran

(Keterampilan 
menutup 
pelajaran)

1. Memberi kesempatan siswa 
aktif menyimpulkan materi 

2. Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

3. Memberikan soal evaluasi 
kepada siswa

4. Memberi penugasan berupa PR

Jumlah skor
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Kriteria Penilaian:

Skor kategori

27 ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik (A)

18 ≤ skor < 27 Baik (B)

9 ≤ skor < 18 Cukup (C)

0 ≤ skor < 9 Kurang (D)

Semarang,   April 2014

Observer,
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS  

MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN MEDIA 

AUDIOVISUAL

Siklus: …

Nama siswa :
Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/semester : IV-B/II

Kompetensi dasar : 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakanya.

Hari/Tanggal : . . . .

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemunculan 

Deskriptor (v)
Skor

1 Mempersiapkan 
diri dalam 
mengikuti proses 
pembelajaran

(kegiatan 
emosional )

1. Tidak terlambat memasuki 
ruang kelas

2. Menempati tempat duduk
dengan tertib

3. Berdoa sebelum belajar

4. Menyiapkan buku dan alat 
tulis

Lampiran 3
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2 Melalui video 
pembelajaran
siswa 
menanggapi 
eksplorasi yang 
dilakukan guru

(Kegiatan lisan, 
visual, 
mendengarkan, 
menulis)

1. Duduk dengan tenang saat 
mengamati video 

2. Menanggapi eksplorasi 
guru

3. Mencermati isi materi 
dalam video pembelajaran

4. Membuat catatan penting 
dari video yang 
ditampilkan.

3 Menemukan 
pengetahuan baru 
dengan 
mengaitkan 
materi dengan 
dunia nyata

(kegiatan lisan, 
mendengarkan, 
menulis, dan 
emosional)

1. Bersikap tenang
memperhatikan penjelasan 
guru

2. Dapat menjawab 
pertanyaan spontan dari 
guru

3. Mengajukan pertanyaan 
tentang materi pelajaran

4. Memperhatiakan jawaban 
dari guru atau siswa lain

4 Melakukan 
kegiatan belajar 
secara 
berkelompok

(kegiatan 
menggambar, 
menulis, lisan, 
mental dan 
emosional)

1. Duduk dengan tenang saat 
diskusi kelompok

2. Berdiskusi dengan teman 
satu kelompok

3. Aktif memberikan 
pendapat dalam diskusi

4. Berani bertanya pada guru 
jika mengalami kesulitan 
menyelesaikan LKS

5 Melakukan 
pemodelan 
berdasarkan 
materi

(kegiatan lisan, 
menulis, mental 
dan emosional)

1. Antusias dalam 
pemodelan 

2. Berani maju ke depan 
kelas menjadi model 
berdasarkan hasil diskusi

3. Menggunakan kalimat 
yang jelas dan mudah 
dipahami

4. Memperhatikan teman 
yang melakukan 
pemodelan
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6 Aktif membuat 
kesimpulan dan 
refleksi 
berdasarkan 
materi yang 
dipelajari

(kegiatan lisan, 
mendengarkan, 
mental, 
emosional).

1. Antusias dalam 
menyimpulkan materi

2. Ikut serta berpendapat
menyimpulkan materi

3. Memperhatikan teman lain 
yang berpendapat

4. Melakukan refleksi 
pembelajaran

7 Melaksanakan 
evaluasi 
bersama.

(kegiatan
menulis, mental, 
dan emosional).

1. Mengerjakan soal evaluasi 
dengan tenang.

2. Mengerjakan secara 
mandiri

3. Tidak mencontek waktu 
mengerjakan soal evaluasi

4. Menyelesaikan soal tepat 
waktu.

Jumlah skor

Tabel Penilaian:

Skor Kategori

21 ≤ skor  ≤ 28 Sangat baik (A)

14 ≤ skor < 21 Baik (B)

7 ≤ skor < 14 Cukup (C)

0 ≤ skor < 7 Kurang (D)

Semarang,   April 2014

Observer,
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LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN 

IPS  MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN 

MEDIA AUDIOVISUAL

Siklus: …

Nama Siswa : 
Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/Semester : IVB/II

Mata Pelajaran : IPS

Hari/Tanggal : ............................

Petunjuk : 1. Cermatilah indikator penilaian afektif (karakter).

2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian apabila indikator
sesuai dengan karakter yang diamati.

3. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 
yang sesuai dengan indikator pengamatan.

4. Skor penilaian :
5= apabila semua indikator muncul

4= apabila 4 indikator muncul

3 = apabila ada 3 indikator muncul

2 = apabila ada 2 indikator muncul

1 = apabila ada 1 indikator muncul

0 = apabila tidak ada indikator muncul

No Jenis Karakter Indikator
Kemunculan 

Deskriptor (v)
Skor

1 Bertanggung jawab a. Melaksanakan tugas 
menyelesaikan LKS sesuai 
kemampuan

b. Menaati tata tertib sekolah 
dengan masuk kelas tepat 
waktu

c. Memelihara fasilitas sekolah 
berupa alat peraga dikelas

d. Menjaga kebersihan 
lingkungan kelas dengan tidak 

Lampiran 4



202

membuang sampah 
disembarang tempat

2 Percaya diri
a. Berani menyatakan pendapat 

di depan kelas

b. Berani bertanya kepada guru

c. Mengutamakan usaha sendiri 
daripada bantuan teman saat 
mengerjakan soal evaluasi

d. Berpenampilan tenang dalam 
mengerjakan soal evaluasi

3 Saling menghargai a. Menerima perbedaan pendapat 
dari teman pada saat tanya 
jawab dengan guru

b. Mengakui  kelebihan orang 
lain yang mendapat nilai 
bagus dalam mengerjakan 
LKS

c. Dapat bekerjasama dalam  
kerja kelompok

d. Membantu orang lain dalam 
memahami materi

4 Bersikap Santun a. Menerima nasihat guru ketika 
bersalah

b. Menjaga perasaan orang lain 
dengan tidak mengejek 
apabila orang lain salah 
menjawab pertanyaan dari 
guru

c. Menjaga ketertiban dikelas 
dengan cara berpakaian sesuai 
aturan

d. Berbicara dengan tenang 
dalam menyampaikan 
pendapat atau pertanyaan
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Tabel Kategori Skor Klaasikal Hasil Belajar Afektif

Skor Kategori Nilai

16 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik A

8≤ skor < 12 Baik B

4 ≤ skor < 8 Cukup C

0 ≤ skor < 4 Kurang D

Semarang,   April 2014

Observer,
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LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR PADA 

PEMBELAJARAN IPS  MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL

Siklus 1

Nama Kelompok : 
Anggota Kelompok :

Materi : Perkembangan Teknologi Produksi (Membuat diagram 
alur produksi)

Hari/Tanggal : ............................

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemunculan 

Deskriptor (v)
Skor

1 Mempersiapkan 
peralatan membuat 
diagram alur 
produksi

a. Mempersiapkan alat tulis
(pensil, penggaris, penghapus)

b. Mengambil bahan (kertas, 
gambar) dari guru

c. Memperhatikan  petunjuk 
kerja

d. Membagi tugas dalam 
kelompok

2 Membuat diagram 
alur produksi

a. Menyusun bagan dengan 
membuat garis

b. Menempelkan gambar yang 
sesuai
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c. Membuat deskripsi mengenai 
bagan

d. menggunakan alat seperlunya

3 Penilaian Produk/ 
hasil a. Alur produksi disusun runtut

b. Kelengkapan definisi

c. Kesesuaian definisi dengan 
gambar

d. Kerapihan hasil pembuatan 
diagram alur produksi

Tabel Kriteria Ketuntasan Penilaian Psikomotor

Skor Kategori Nilai

9 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik A

6 ≤ skor  < 9 Baik B

3 ≤ skor  < 6 Cukup C

0 ≤ skor  < 3 Kurang D
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LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR PADA 

PEMBELAJARAN IPS  MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL

Siklus 2

Nama Kelompok : 
Anggota Kelompok :

Materi : Perkembangan Teknologi Komunikasi (Membuat tabel 
perbandingan teknologi tradisional dan moderen)

Hari/Tanggal : ............................

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemunculan 

Deskriptor (v)
Skor

1 Mempersiapkan 
peralatan membuat 
tabel 
perbandinngan 
teknologi 
komunikasi 
tradisional dan 
moderen

a. Kesiapan alat tulis (pensil, 
penggaris, penghapus)

b. Mengambil bahan (kertas, 
gambar) dari guru

c. Memperhatikan  petunjuk 
kerja

d. Membagi tugas dalam 
kelompok

2 Membuat tabel 
perbandingan 
teknologi 
komunikasi 
tradisional dan 

a. Membuat Tabel dengan dua 
kolom

b. Menentukan teknologi 
tradisional dan moderen di 
kolom
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moderen c. Menuliskan perbandingan 
teknologi tradisional dan 
moderen

d. Menggunakan alat seperlunya

3 Penilaian Produk/ 
hasil a. Kesesuaian membuat tabel

b. Ketepatan isi tabel 
perbandingan

c. Kelengkapan isi tabel 
perbandingan

d. Kerapihan hasil pembuatan 
tabel perbandingan

Tabel Kriteria Ketuntasan Penilaian Psikomotor

Skor Kategori

9 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik (A)

6 ≤ skor  < 9 Baik (B)

3 ≤ skor  < 6 Cukup (C)

0 ≤ skor  < 3 Kurang (D)
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LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR PADA 

PEMBELAJARAN IPS  MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL

Siklus 3

Nama Kelompok : 
Anggota Kelompok :
Materi : Perkembangan Teknologi Transportasi (Membuat kliping)
Hari/Tanggal : ............................

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemunculan 

Deskriptor (v)
Skor

1 Mempersiapkan 
peralatan membuat 
kliping 
perkembangan 
teknologi 
transportasi

a. Kesiapan alat tulis (pensil, 
penggaris, penghapus)

b. Mengambil bahan (kertas, 
gambar) dari guru

c. Memperhatikan petunjuk 
kerja

d. Membagi tugas dalam 
kelompok

2 Membuat kliping 
perkembangan 
teknologi 
transportasi

a. Memotong gambar sesuai 
materi

b. Menempelkan dan menuliskan
keterangan pada gambar yang 
ditempel

c. Menyusun kertas sehingga 
menjadi kliping
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d. Menggunakan alat seperlunya

3 Penilaian Produk
a. Kesesuaian gambar yang 

ditempel dengan materi

b. Kesesuaian keterangan 
gambar dengan gambar

c. Kelengkapan isi kliping

d. Kerapihan hasil pembuatan 
kliping

Tabel Kriteria Ketuntasan Penilaian Psikomotor

Skor Kategori

9 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik (A)

6 ≤ skor  < 9 Baik (B)

3 ≤ skor  < 6 Cukup (C)

0 ≤ skor  < 3 Kurang (D)
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ANGKET RESPON SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS  
MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN 

MEDIA AUDIOVISUAL
Siklus: …

Nama Siswa : ………………………………..
Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/Semester : IV -B / 2 (Genap)

Materi : Perkembangan Teknologi

Hari/Tanggal : ………………………………..

Petunjuk Kerja:

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai!

1. Apakah kamu senang dengan cara mengajar guru tadi?
a. Ya
b. Tidak

2. Apakah dengan menggunakan pembelajaran seperti tadi memudahkan 
kalianan mempelajari materi?
a. Ya
b. Tidak 

3. Apakah kamu paham dengan materi yang dipelajari tadi?
a. Ya
b. Tidak 

4. Apakah video yang ditampilkan guru tadi menarik?
a. Ya
b. Tidak 

5. Apakah kamu mau belajar lagi dengan cara mengajar bapak seperti tadi?
c. Ya
d. Tidak

Lampiran 8
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1

Satuan Pendidikan : SD Tambakaji 01

Kelas/ Semester : IV B / II

Mata Pelajaran : IPS

Materi Pokok : Perkembangan Teknologi Produksi

Hari, tanggal : Sabtu, 15 Maret 2014

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologidi lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.

B. Kompetensi Dasar

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakany

C. Indikator

2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi produksi 

2.3.2 Menyebutkan jenis-jenis teknologi produksi 

2.3.3 Membandingkan teknologi produksi tradisional dengan moderen 

2.3.4 Membuat diagram alur produksi. 

D. Tujuan pembelajaran

a) Melalui pengamatan video tentang teknologi produksi siswa dapat 

menjelaskan pengertian teknologi produksi dengan baik.

Lampiran 9
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b) Dengan bertanya jawab dengan guru mengenai video teknologi 

produksi siswa dapat menyebutkan jenis-jenis teknologi produksi 

dengan benar.

c) Melalui tanya jawab dengan guru tentang video perkembangan 

teknologi produksi siswa dapat membandingkan teknologi produksi 

tradisional dengan teknologi produksi moderen dengan baik.

d) Melalui penugasan kelompok membuat diagram alur produksi siswa 

dapat membuat diagram alur produksi dengan baik.

Karakter yang diharapkan : Bertanggung jawab, percaya diri, 

saling menghargai, bersikap santun.

E. Materi ajar 

Perkembangan Teknologi Produksi

F. Metode pembelajaran 

Pendekatan : Kontekstual

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Media : Audiovisual (Video Perkembangan Teknologi 

Produksi)

G. Kegiatan pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a) Salam dan doa.

b) Pengkondisian kelas.

c) Presensi siswa.

d) Apersepsi dan Motivasi
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Guru bertanya pada siswa ““ anak-anak siapa yang mempunyai

HP, televisi, radio?”. “Apakah dizaman dahulu ada barang-barang 

tersebut? mengapa hal terasebut bisa terjadi?

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti ( 45 menit)

a) Diputarkan video tentang perkembangan teknologi produksi siswa 

mengamati video. (eksplorasi/ mengamati, menalar)

b) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan 

teknologi produksi siswa bertanya jawab dengan guru mengenai 

pengertian teknologi produksi. (eksplorasi/menanya, menalar)

c) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan 

teknologi produksi  siswa bertanya jawab dengan guru mengenai 

jenis-jenis teknologi produksi. (eksplorasi/menanya, menalar)

d) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan 

teknologi produksi siswa bertanya jawab dengan guru tentang 

perbandingan teknologi produksi tradisional dengan moderen. 

(eksplorasi/ mengamati, menalar, menanya)

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen. (elaborasi)

f) Guru membagikan dan menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja 

siswa tentang pembuatan diagram alur produksi. (elaborasi)

g) Siswa berdiskusi menyelesaikan LKS dengan bimbingan dari guru.

(elaborasi/menyajikan, mencoba, menalar, menanya)
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h) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi (elaborasi/ 

menyajikan).

i) Siswa mengomentari hasil karya kelompok lain. (elaborasi/ 

mencoba, menalar)

j) Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan 

menjelaskan secara mendetail tentang diagram alur produksi 

padi(Konfirmasi/ mengamati).

k) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

(Konfirmasi/ menanya, menalar).

l) Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari

(Konfirmasi).

m) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi).

3. Kegiatan Penutup (20 Menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru.

c) Guru menutup pelajaran.

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Media dan alat peraga

a) Alat tulis

b) Video tentang perkembangan teknologi produksi

c) LCD, Leptop
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2. Sumber belajar

Pujianti, Retno Heni dan Umi Yulianti. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 164-171.

Indriyastuti dan Penny Rahmawati 2009. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 129- 133.

Nurhadi, dan Hartatik Fitria Rahmawati. 2009. Mengenal Lingkungan Sekitar 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 99-101.

Radjiman, dan A. Triono. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk kelas IV 

SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 137-142.

Sutoyo, dan Leo Agung. 2009. IPS 4 kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. Halaman 139-143.

www.google.com

www.youtube.com

I. Penilaian Hasil Belajar

1. Prosedur tes

a. Tes awal : 

b. Tes dalam proses : diskusi kelompok

c. Tes akhir : soal evaluasi

2. Jenis tes

Tes unjuk kerja dan tes tertulis
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3. Bentuk tes

Soal obyektif dan Soal essay

4. Instrumen tes

a. Lembar tes

Semarang, 15 Maret 2014

Kolaborator         Peneliti, 

Ani Kurniawati, S.Pd Fajar Setiawan

NIP 198311052011012 006 NIM. 1401410414

Mengetahui,

Kepala Sekolah
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Lampiran RPP SIklus 1

Materi Ajar

2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi produksi C1

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. 

Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang 

mempermudah hidup kita. Jadi teknologi dapat beruwujud ilmu dapat pula berupa 

peralatan.

Teknologi banyak sekali jenisnya diantaranya: 

1. Teknologi produksi

2. Teknologi transportasi

3. Teknologi komunikasi

Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang atau jasa. Alat-alat yang memudahkan pekerjaan 

manusia banyak ditemukan. Alat-alat tersebut sangat membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan manusia. Dengan alat yang lebih modern pekerjaan 

dapat diselesaikan lebih cepat, ringan, dan hasilnya pun lebih banyak.

2.3.2 Menyebutkan jenis-jenis teknologi produksi C2

Berdasarkan jenis kebutuhan pokok manusia. Jenis-jenis teknologi 

produksi mencakup:

1. Teknologi produksi makanan dan obat-obatan

2. Teknologi produksi pakaian

3. Teknologi produksi bahan bangunan

2.3.3 Membandingkan teknologi produksi tradisional dengan moderen C5

Berdasarkan kebutuhan pokok marilah kita simak perbandingan teknologi 

produksi jaman dulu dengan jaman sekarang.
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1. Teknologi produksi makanan dan obat-obatan

Nasi berasal dari beras, beras berasal dari tanaman padi. Pernahkan kamu 

melihat orang menanam padi di sawah? Sebelum ditanami biasanya lahan 

digemburkan dulu. Pada masa lalu peng-gemburan tanah dilakukan dengan 

dicangkul atau dibajak. Mencangkul benar-benar menggunakan tenaga manusia 

sedangkan membajak sudah dibantu tenaga sapi atau kerbau. Para petani di masa

kini, untuk menggemburkan tanah sudah dapat menggunakan alat bermesin. Alat 

ini disebut traktor. Dengan traktor kegiatan menggemburkan tanah dapat lebih 

ringan, mudah dan cepat. Meskipun demikian saat ini masih ada petani yang 

menggemburkan sawah dengan cangkul dan bajak.

Ketika padi sudah dipanen, butir padi harus dipisahkan dari batangnya.

Kulit padi juga harus dipisahkan dengan isinya (beras).

Untuk melakukan kedua proses ini orang sekarang juga sudah 

menggunakan mesin. Berbeda dengan zaman dahulu yang masih menggunakan

tenaga manual. Untuk memisahkan padi dari batangnya, padi dipukul- pukulkan 

pada sebatang kayu. Sedangkan untuk memisahkan kulit padi dengan isinya 

(beras) menggunakan lesung dan alu. Padi ditumbuk hingga mengelupas kulitnya. 

Seringkali berasnya juga ikut hancur menjadi kecil-kecil, Menumbuk padi dengan 

lesung banyak dilakukan oleh kaum perempuan.
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Untuk memproduksi obat-obatan pun teknologinya juga mengalami

perkembangan yang pesat. 

Dahulu manusia hanya meramu dan menumbuk obat-obatan dari bahan 

alami. Saat ini meskipun bahannya ada yang dari bahan alami tetapi 

pengolahannya sudah dengan menggunakan mesin. Dengan mesin proses 

pembuatan obat lebih cepat dan higienis.

2. Teknologi produksi pakaian

Untuk memenuhi kebutuhan sandang, masyarakat masa lalu menggunakan 

alat tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana. Untuk 

bahan pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun 

tanaman. Mereka meraciknya secara sederhana. Tentu saja pekerjaan ini 

memerlukan tenaga yang cukup besar dan waktu yang lama. Produk yang 

dihasilkannya pun tidak banyak Masyarakat masa kini sudah dapat memenuhi 

kebutuhan sandangnya dengan mudah. Alat-alat yang berteknologi modern sudah 

banyak ditemukan. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat

menghasilkan kain dalam jumlah besar dan kualitas yang tinggi. Bahan baku 

pembuatan kain pun juga lebih  bervariasi, misalnya kapas, bulu biri-biri serta 

bahan sintetis (buatan). Meskipun demikian, saat ini masih banyak orang yang 

menggunakan cara dan bahan tradisional. Biasanya harganya justru lebih mahal.

Gambar teknologi produksi pakaian zaman dulu dengan zaman moderen
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3. Teknologi produksi bahan bangunan

Selain bahan pangan dan bahan sandang, manusia juga memerlukan rumah 

sebagai tempat tinggal. Segala perlengkapan rumah tangga seperti kursi, tempat 

tidur, lemari merupakan kebutuhan hidup lainnya yang diperlukan. Masyarakat 

masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan peralatan sederhana. Waktu 

yang diperlukan cukup lama untuk mengerjakannya. Sedangkan sekarang orang 

memotong kayu dapat menggunakan gergaji mesin. Selain lebih cepat hasil yang 

didapat pun sangat banyak. Selain itu potongan juga lebih rapi. Menyerut pun juga 

sekarang sudah menggunakan serutan mesin. Tidak seperti dulu yang 

menggunakan serutan biasa dan menggunakan tenaga manusia lebih besar.

2.3.4 Membuat diagram alur produksi. C6

Untuk menjadi suatu barang yang siap pakai membutuhkan suatu proses. 

Proses tersebut ada yang pendek ada yang sangat panjang dan melewati banyak 

tahapan. Misalnya untuk mendapatkan sepiring nasi siap santap membutuhkan 

proses yang panjang. Perhatikan bagan alur proses produksi berikut ini!
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Lembar Kerja Siswa

Nama Kelompok : 

Anggota :

1.

2.

3. 

4.  

Kerjakan bersama teman sebangkumu;

Buatlah diagram alur produksi beras, serta jelaskan alur produksi tersebut!
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Jawaban Lembar Kerja Siswa

Alur Produksi beras

Alur produksi beras yaitu pertama petani membajak sawahnya 

menggunakan kerbau atau traktor, kemudian setelah tanah menjadi rata ditanami 

padi, setelah padi ditanam kemudian membuat pematang sawah, kemudian 

menunggu sampai padi menguning dan bisa di panen, setelah dipanen padi 

ditumbuk kemudian di tampi dan menjaadi beras yang bersih.
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi

KD : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakanya.

Indukator
Materi 

Pokok
Tingkat

Aspek yang 

diukur
Jumlah Keterangan

Menjelaskan 

pengertian 

teknologi 

produksi

Teknologi 

Produksi
C2 C 2

I 1

II 1

Menyebutkan 

jenis-jenis 

teknologi 

produksi

Jenis-jenis 

teknologi 

produksi

C1 C 7

I 2, 3, 7, 9, 

10

II 2, 4

Membandingkan 

teknologi 

produksi masa 

lalu dengan masa 

kini

Teknologi 

produksi
C5 C 5

I 4, 5, 6, 8

II 3

Membuat 

diagram alur 

produksi

Diagram 

teknologi 

produksi

C6 C-A-P 1 II 5
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Soal Evaluasi

Nama lengkap :___________________

No. Urut   :___________________

Kelas   :___________________

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

tepat!

1. Hasil karya manusia sebagai buah pemikiran, dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya merupakan pengertian ….

a. teknologi c. komunikasi 

b.produksi d. transportasi

2. Dibawah ini yang bukan termasuk jenis teknologi produksi adalah ….

a. makanan c. obat-obatan

b. pakaian d. komunikasi

3. Salah satu jenis teknologi produksi adalah ….

a. komputer    c. sepeda motor

b. bahan bangunan d. komunikasi

4. Teknologi pertanian moderen mengolah tanah menggunakan  ….

a. garu c. traktor

b. bajak d. kuda

5.  Yang termasuk teknologi produksi moderen adalah ...

a. gergaji mesin c. tenun

b. cangkul d. kapak
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6. yang termasuk alat produksi tradisional adalah ….

a. serutan c. traktor

b. mesin pembuat obat d. pabrik tekstil

7. Kegunaan dari traktor dalam pertanian, kecuali ….

a. meratakan tanah c. menyuburkan tanah

b. mengemburkan tanah d. merapikan tanah

8. Salah satu kelemahan dari teknologi produksi tradisional adalah ….

a. menimbulkan polusi c. hasilnya jelek

b. menggunakan  tenaga mesin d. prosesnya lama

9.  Apakah bahan baku untuk membuat tahu, tempe dan kecap?

a. jagung c. kedelai

b. kelapa d. ketela

10. Industri tekstil adalah industri yang menghasilkan ….

a. kain c. ban

b. kertas d. mobil

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!

1. Apa yang kamu ketahui dari pengertian teknologi produksi?

2. Apa sajakah jenis-jenis teknologi produksi?

3. Apa sajakah kelebihan dan kelemahan teknologi produksi moderen?

4. Apa sajakah contoh barang teknologi produksi tradisional?

5. Buatlah diagram alur produksi gula pasir!
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Jawaban Soal Evaluasi

I. Pilihan Ganda

NO JAWABAN

6 A

7 C

8 D

9 C

10 A

II. Esai

1. Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang atau jasa

2. Teknologi produksi makanan dan obat-obatan, teknologi produksi  

pakaian, dan teknologi produksi bahan bangunan

3. Kelebihan : pekerjaan cepat selesai, tenaga kerja lebih sedikit, biaya 

operasional lebih sedikit

Kelemahan: modal awal yang dibutuhkan sangat besar, sangat 

tergantung pada peralatan (mesin), membutuhkan tenaga-tenaga ahli

4. Cangkul, tenun, kapak, lesung

5. Diagram alur produksi gula pasir

NO JAWABAN

  1 A

  2 D

  3 B

  4 C

  5 A
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Nilai: 
Romawi I Jumlah Benar x 10 = 10

Romawi II 

Nomor 1 nilai 2 Nomor 4 nilai 1

Nomor 2 nilai 2 Nomor 5 nilai 4

Nomor 3 nilai 2

Nilai Keseluruhan = 
    

X 10

maksimal = 100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 2

Satuan Pendidikan : SD Tambakaji 01

Kelas/ Semester : VI B / II

Mata Pelajaran : IPS

Materi Pokok : Perkembangan Teknologi Komunikasi

Hari, tanggal : Selasa, 25 Maret 2014

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.

B. Kompetensi Dasar

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakanya.

C. Indikator

2.3.5 Menjelaskan pengertian komunikasi 

2.3.6 Menyebutkan contoh alat komunikasi tradisional dan moderen 

2.3.7 Menggunakan salah satu alat komunikasi 

2.3.8 Membuat tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan 

moderen.

D. Tujuan pembelajaran

1. Melalui pengamatan video tentang  perkembangan teknologi komunikasi  

siswa dapat menjelaskan pengertian komunikasi dengan baik

Lampiran 10
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2. Melalui tanya jawab dengan guru tentang video perkembangan teknologi 

komunikasi siswa dapat menyebutkan contoh alat komunikasi tradisional 

dan moderen dengan baik

3. Melalui demonstrasi tentang cara penggunaan alat komunikasi siswa dapat 

menggunakan salah satu teknologi komunikasi dengan benar

4. Melalui penugasan membuat tabel perbandingan teknologi komunikasi 

tradisional dan moderen siswa dapat membuat tabel perbandingan 

teknologi komunikasi tradisional dan moderen  dengan baik

Karakter yang diharapkan : Bertanggung jawab, percaya diri, saling 

menghargai, bersikap santun.

E. Materi ajar 

Perkembanga Teknologi Komunikasi

F. Metode pembelajaran 

Pendekatan : Kontekstual

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Media : Audiovisual (Video Perkembangan Teknologi Komunikasi)

G. Kegiatan pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit ) 

a) Salam dan doa.

b) Pengkondisian kelas.

c) Presensi siswa.

d) Apersepsi dan Motivasi
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Guru bertanya pada siswa “anak-anak kemarin kira telah 

mempelajari perkembangan teknologi produksi. Coba beri contoh 

apa saja yang termasuk teknologi produksi?  Kalian pernah 

menggunakan telephon, handphone, surat? Alat tersebut digunakan 

untuk apa?

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan inti ( 45 menit) 

a) Diputarkan video tentang perkembangan teknologi komunikasi siswa 

mengamati video tentang perkembangan teknologi komunikasi 

tersebut (eksplorasi/mengamati, menalar, menanya).

b) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan 

teknologi komunikasi guru bertanya jawab dengan siswa mengenai 

pengertian komunikasi (eksplorasi/menanya, menalar).

c) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi 

komunikasi guru bertanya jawab dengan siswa mengenai contoh alat 

komunikasi tradisional dan moderen (eksplorasi/menanya, menalar).

d) Setelah mengamati video pembelajaran tentang perkembangan 

teknologi siswa menedemonstrasikan cara menggunakan alat 

komunikasi (eksplorasi/ menanya, menalar, mencoba).

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi)

f) Guru membagikan lembar kerja siswa mengenai pembuatan tabel 

perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen 

(elaborasi).
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g) Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam 

menyelesaikan LKS (elaborasi)

h) Dengan bimbingan dari guru siswa berdiskusi menyelesaikan LKS 

(elaborasi/menyajikan, mencoba, menalar, menanya)

i) Siswa menukarkan dan mengomentari hasil karya kelompok lain 

(elaborasi/ mencoba, menalar)

j) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi 

(elaborasi/menyajikan)

k) Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan 

menjelaskan secara mendetail tentang tabel perbandingan teknologi 

komunikasi tradisional dan moderen (Konfirmasi/ mengamati).

l) Guru bertanya jawab dengans siswa tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa. (Konfirmasi/menanya)

m) Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari

(Konfirmasi).

n) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi)

3. Kegiatan Penutup (20 Menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru.

c) Guru menutup pelajaran.
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Media dan alat peraga

a) Alat tulis

b) Video tentang perkembangan teknologi komunikasi

c) LCD

2. Sumber belajar

Pujianti, Retno Heni dan Umi Yulianti. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 172-175.

Indriyastuti dan Penny Rahmawati 2009. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 134- 136.

Nurhadi, dan Hartatik Fitria Rahmawati. 2009. Mengenal Lingkungan 

Sekitar Untuk kelas IV SD/MI (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. Halaman 101-103.

Radjiman, dan A. Triono. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk kelas IV 

SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 143-

145.

Sutoyo, dan Leo Agung. 2009. IPS 4 kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 144-148.

www.google.com

www.youtube.com
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I. Penilaian Hasil Belajar

1. Prosedur tes

a) Tes awal : 

b) Tes dalam proses : diskusi kelompok

c) Tes akhir : soal evaluasi

2. Jenis tes

Tes unjuk kerja dan tes tertulis

3. Bentuk tes

Soal obyektif dan Soal essay

4. Instrumen tes

Lembar tes

      Semarang, 25 Maret 2014

Kolaborator

Ani Kurniawati, S.Pd

NIP 198311052011012 006

Peneliti,

Fajar Setiawan

NIM. 1401410414

Mengetahui,

Kepala Seklolah
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Lampiran RPP SIklus 2

Materi Ajar

2.3.1 Menjelaskan pengertian komunikasi C 2

Setiap hari, kamu selalu berkomunikasi  dengan orang lain. Kamu berbicara 

dengan teman, menanyakan kabarnya maupun saling bercerita pengalaman 

masing-masing. Kamu juga memperoleh berita melalui berita dari koran, majalah, 

maupun melalui televisi. Komunikasi artinya hubungan timbal balik. Untuk 

memudahkan berkomunikasi, kita membutuhkan alat komunikasi. Komunikasi 

adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih, sehingga 

dapat dipahami. 

2.3.2 Menyebutkan contoh alat komunikasi tradisional dan moderen C 1

Komunikasi bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok, di antaranya 

sebagai berikut:

a) Berdasarkan Alat yang Dipakai

1) Komunikasi langsung

Komunikasi tanpa memakai alat bantu. Biasanya disampaikan langsung, 

baik lisan maupun isyarat. Komunikasi lisan disampaikan dengan bahasa. 

Komunikasi isyarat, antara lain: isyarat tangan, bunyi, api, asap, dan sebagainya.

2) Komunikasi tidak langsung

Yaitu hubungan yang dilakukan dua orang dengan bantuan alat 

komunikasi. Misalnya telepon, email, dan surat.
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b) Berdasarkan Bentuknya

1) Komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung. 

Contohnya bercakap-cakap, ceramah, menelepon, berdiskusi, dan bertanya.

2) Komunikasi tulisan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, 

dengan bantuan alat perantara berupa tulisan. Contohnya surat, telegram, 

SMS, email (surat elektronik), teleks, dan faksimile.

c) Berdasarkan Media yang Digunakan

1) Media cetak yaitu komunikasi dengan bantuan alat seperti koran, majalah, 

buku, buletin, pamflet, dan selebaran. Melalui media cetak kalian bisa 

mengetahui peristiwa yang terjadi di  wilayah lain.

2) Media elektronik yaitu komunikasi dengan bantuan alat yang bisa 

menampilkan gambar, suara, atau keduanya. Contohnya radio, televisi, dan 

telepon.

3) Komunikasi isyarat adalah komunikasi dengan meng- gunakan bahasa isyarat 

melalui gerakan anggota tubuh atau bahasa tangan.

d) Berdasarkan Masa/Waktunya

1) Alat komunikasi masa lalu yaitu beduk, kentongan, lonceng, terompet, api, 

dan merpati pos.

2) Alat komunikasi masa kini, yaitu radio, televisi, surat pos, telegram, telepon, 

media cetak, dan lain-lain.

Di masa lalu, masyarakat menggunakan kentongan untuk memberitahukan 

tanda bahaya kepada penduduk dan menggunakan bedug untuk 

memberitahukan waktu shalat (shalat).  
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2.3.3 Menggunakan salah satu alat komunikasi C3

Pernahkah kalian menggunakan telepon? Jika pernah tentu kalian akan tahu 

cara menggunakannya. Selain telepon, peralatan komunikasi yang sering kali 

dipakai masyarakat untuk berbagai keperluan adalah televisi, dan teleks. Peralatan 

modern yang sering digunakan oleh orang dewasa adalah sebagai berikut.

a) Telepon 

Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Apakah telepon itu? Kata 

‘telepon’ berasal dari bahasa Yunani. ‘tele’ berarti jauh, dan ‘phone’ berarti suara. 

Jadi, telepon berarti alat pengirim dan penerima pesan suara menggunakan 

gelombang listrik. Pada umumnya, telepon dihubungkan dengan jaringan telepon 

lewat kabel. Namun sekarang banyak telepon tanpa kabel. Ternyata ada telepon 

lebih canggih. Bisa dibawa kemana-mana, kecil, praktis. Dapat mengirim dan 

menerima tulisan, foto, bahkan gambar video. Kalian tahu kan yang dimaksud? 

Sekarang ini ada jaringan telepon internasional. Jaringan telepon ini dihubung-

kan dengan komputer dan fasilitas internet. Sehingga kita bisa mengirim surat 

elektronik ke mana saja. Surat elektronik itu disebut E-mail.

b) Faksimile 

Faksimile digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan 

bisnis. Cara kerja seperti fotokopi, tetapi digunakan untuk mengirim dokumen 

dalam jarak jauh. Seseorang dapat menggunakan faksimile jika mengikuti 

petunjuk yang dilampirkan pada alat tersebut. Petunjuk mengirim faksimile 

adalah:

1) Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada tempatnya.
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2) Memasukkan nomor tujuan.

3) Menekan tombol start

c) Radio

Merupakan alat komunikasi satu arah. Kita hanya bisa mendengarkan 

suaranya. Radio pertama kali ditemukan oleh Marconi seorang dari Italia. Cara 

penggunaan radio mudah hanya menancapkan jek ke stop kontak, kmudian 

pencet tombol on untuk mengaktifkan dan off untuk mematikan, untuk 

mengatur suara tombol volume.

d) Televisi 

Televisi muncul sebagai alat komunikasi lebih lengkap. Selain suara, 

televise juga dapat menampilkan gambar. Televisi ditemukan pertama kali oleh 

John Logie Baird, tahun 1926. Selain TVRI, di Indonesia terdapat beberapa 

stasiun televise swasta. Coba ssebutkan stasiun televise swasta di Indonesia!

Cara penggunaan televis juga mudah hanya menancapkan jek ke stop kontak, 

kmudian pencet tombol on untuk mengaktifkan dan off untuk mematikan, 

untuk mengatur suara tombol volume.

e) Komputer

Komputer merupakan alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data 

secara cermat. Hasil pengolahannya dalam bentuk print out kertas atau 

tampilan di monitor. Cara menghidupkan computer

1) Pastikan semua kabel power sudah terhubung dengan aliran listrik.

2) Hidupkan CPU (Central processing unit) dengan menekan tombol on atau 

power di casing.
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3) Hidupkan Monitor dengan menekan tombol on pada monitor.

4) Tunggu hingga booting selesai, lalu akan muncul tampilan windows yang 

kita pergunakan.

5) Setelah itu computer bisa digunakan.

2.3.4 Membuat tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan 

moderen. C6

Kini Teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini sangat berbeda. 

Perbedaan dapat kita lihat dari alat yang diguna  kan, kecepatan penyampaian 

pesan, dan kecanggihan teknologi yang digunakan. Membandingkan teknologi 

komunikasi tradisional dan moderen C2

Teknologi komunikasi masa lalu dan masa  kini sangat berbeda. Perbedaan dapat 

kita lihat dari alat yang diguna kan, kecepatan  penyampaian pesan, dan 

kecanggihan  teknologi yang digunakan. Perhatikan tabel  berikut ini.

Perhatikan tabel berikut ini.

Teknologi tradisional Teknologi moderen

1. Menggunakan alat sederhana

2.  Jangkauan terbatas

3.  Biaya murah

4.  Informasi yang disampaikan

lambat diterima

1. Menggunakan alat canggih

2. Jangkauan luas

3.  Biaya lebih mahal

4.  Informasi yang disampaikan 

cepat diterima
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LEMBAR KERJA SISWA

Nama Kelompok : 

Anggota :

1.

2.

3. 

4.

Tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen
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JAWABAN LKS

Tabel Perbandingan Teknologi komunikasi Tradisional dan Moderen



241

Kisi-Kisi Soal Evaluasi

KD : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakanya.

Indukator Materi Pokok Tingkat
Aspek yang 

diukur
Jumlah Keterangan

Menjelaskan 
pengertian 
komunikasi

Perkembangan 
teknologi 
komunikasi

C2 C 2
I. 1
II. 1

Menyebutkan 
contoh alat 
komunikasi
tradisional 
dan moderen

Perkembangan 
teknologi 
komunikasi

C1 C 9
I. 2,3,4,5, 6,7,8
II. 2,3

Menggunakan 
salah satu alat 
komunikasi

Perkembangan 
teknologi 
komunikasi

C3 C 2
I. 9
II. 4

Membuat 
tabel 
perbandingan 
teknologi 
komunikasi 
tradisional 
dan moderen

Perkembangan 
teknologi 
komunikasi

C6 C-A-P 2
I. 10
II. 5
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SOAL EVALUASI

Nama lengkap :___________________

No. Urut   :___________________

Kelas   :___________________

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

tepat!

1. Berbicara kepada orang lain secara langsung maupun melalui telepon 

merupakan salah satu bentuk ….

a. teknologi c. komunikasi 

b.produksi d. transportasi

2. Dibawah ini salah satu alat komunikasi langsung adalah ….

a. asap c. komputer

b. telepon d. televisi

3. Salah satu alat komunikasi tidak langsung adalah ….

a. isyarat tangan c. api

b. bunyi d. email

4. Yang termasuk media cetak adalah ….

a.surat kabar c. radio

b. televisi d. telepon
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5.  Berdasarkan bentuknya komunikasi dibedakan menjadi dua yaitu lisan dan 

tulisan, yang termasuk alat komunikasi tulisan adalah …

a. bercakap cakap c. ceramah

b. sms d. telepon

6. Berdasarkan media yang digunakan komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu cetak, 

elektronik, dan isyarat. Dibawah ini yang termasuk media elektronik adalah ….

a. buku c. koran

b. majalah d. radio

7. Berdasarkan masa teknologi komunikasi dibedakan menjadi dua yakni tradisional

dan moderen, dibawah ini  yang termasuk teknologi masa kini adalah ….

a. televisi, asap c. komputer, radio

b. bedug, kentongan d. komputer, lonceng

8. Berikut ini yang termasuk teknologi tradisional  adalah. . .

a. televisi, asap c. komputer, radio

b. bedug, kentongan d. komputer, lonceng

9.  Perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada tempatnya.

2. Memasukkan nomor tujuan.

3. Menekan tombol start

Langkah-langkah diatas merupakan petunjuk menggunakan …

a. faksimile c. radio

b. televisi d. computer
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10. Salah satu kelebihan dari teknologi komunikasi moderen adalah ….

a. biaya mahal c. jangkauan terbatas

b.alat sederhana d. informasi yang disampaikan cepat

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!

1. Apa yang kamu ketahui pengertian dari teknologi komunikasi?

2. Apa sajakah alat teknologi komunikasi moderen?

3. Apa Sajakah alat teknologi komunikasi tradisional?

4. Buatalah petunjuk menggunakan suatu alat komunikasi yang kamu ketahui!

5. Buatlah tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen!
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Jawaban Soal Evaluasi.

1. Pilihan Ganda

NO JAWABAN

6 D

7 C

8 B

9 A

10 D

2. Esai

1. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang 

atau lebih, sehingga dapat dipahami. 

2. Contoh alat teknologi komunikasi moderen yaitu radio, televisi, telegram, 

telepon, media cetak, dan lain-lain.

3. Contoh alat teknologi komunikasi tradisional antara lain beduk, kentongan, 

lonceng, terompet, api, dan merpati pos.

4. Cara menghidupkan komputer

a) Pastikan semua kabel power sudah terhubung dengan aliran listrik.

b) Hidupkan CPU (Central processing unit) dengan menekan tombol on 

atau power di casing.

c) Hidupkan Monitor dengan menekan tombol on pada monitor.

d) Tunggu hingga booting selesai, lalu akan muncul tampilan windows 

yang kita pergunakan.

NO JAWABAN

  1 C

  2 A

  3 D

  4 A

  5 B
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e) Setelah itu komputer bisa digunakan.

5. Tabel perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan moderen

Teknologi tradisional Teknologi moderen

1. Menggunakan alat sederhana

2.  Jangkauan terbatas

3.  Biaya murah

4.  Informasi yang disampaikan

lambat diterima

1. Menggunakan alat canggih

2. Jangkauan luas

3.  Biaya lebih mahal

4.  Informasi yang disampaikan cepat 

diterima

Nilai: 

Romawi I Jumlah Benar x 10 = 10

Romawi II 

Nomor 1 nilai 2

Nomor 2 nilai 1

Nomor 2 nilai 1

Nomor 4 nilai = 3

Nomor 5 = 3

Nilai Keseluruhan = X 10

Nilai maksimal = 100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 3

Satuan Pendidikan : SD Tambakaji 01

Kelas/ Semester : VI B / II

Mata Pelajaran : IPS

Materi Pokok : Perkembangan Teknologi Transportasi

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Maret 2014

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologidi 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.

B. Kompetensi Dasar

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakanya.

C. Indikator

2.3.9. Menjelaskan Jenis-jenis alat transportasi C2

2.3.10. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan teknologi transportasi 

C4

2.3.11. Menyebutkan keunggulan dan kelemahan transportasi tradisional dan 

moderen. C1

2.3.12. Membuat kliping tentang perkembangan teknologi komunikasi C6

Lampiran 11
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D. Tujuan pembelajaran

1) Melalui pengamatan video tentang perkembangan teknologi transportasi 

siswa dapat menyebutkan jenis-jenis alat transportasi dengan baik.

2) Melalui tanya jawab dengan guru tentang perkembangan teknologi 

transportasi siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

teknologi transportasi dengan baik

3) Melalui tanya jawab dengan guru mengenai video perkembangan 

teknologi transportasi  siswa dapat menyebutkan keunggulan dan 

kelemahan transportasi tradisional dan moderen dengan tepat

4) Melalui penugasan tentang membuat kliping tentang teknologi transportasi 

siswa dapat membuat kliping tentang teknologi transportasi dengan baik

Karakter yang diharapkan : Bertanggung jawab, percaya diri, 

saling menghargai, bersikap santun.

E. Materi ajar 

Perkembanga Teknologi Transportasi

F. Metode pembelajaran 

Pendekatan : Kontekstual

Metode pembelajaran : Tanya jawab, diskusi, penugasan 

Media : Audiovisual (Video Perkembangan Teknologi 

Transportasi)

G. Kegiatan pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit ) 

a) Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa. 
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b) Guru memotivasi siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh.

c) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa: “anak-

anak kemarin kira telah mempelajari teknologi produksi dan 

komunikasi. Coba contohkan dari masing-masing teknologi produksi 

dan komunikasi? Tadi kalian berangkat ke sekolah naik apa? Motor, 

mobil itu berguna untuk apa? 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Kegiatan inti ( 45 menit)

a) Diputrarkan video tentang perkembangan teknologi transportasi siswa 

mengamati video tersebut (eksplorasi/mengamati, menalar, menanya).

b) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi 

siswa bertanya jawab dengan guru mengenai jenis-jenis alat 

transportasi (eksplorasi/menanya, menalar).

c) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi 

siswa bertanya jawab dengan guru mengenai pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan teknologi transportasi (eksplorasi/menanya, menalar, 

mencoba). 

d) Setelah mengamati video tentang perkembangan teknologi transportasi 

siswa bertanya jawab dengan guru mengenai keunggulan dan 

kelemahan transportasi tradisional dan moderen (eksplorasi/ menanya, 

menalar)

e) Siswa diminta untuk berkelompok secara heterogen (elaborasi)
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f) Guru membagikan lembar kerja siswa mengenai pembuatan kliping 

teknologi transportasi (elaborasi).

g) Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam 

menyelesaikan LKS (elaborasi)

h) Dengan bantuan guru siswa berdiskusi menyelesaikan LKS dengan 

bimbingan dari guru (elaborasi/ mencoba, menalar, menanya)

i) Siswa menukarkan dan mengomentari hasil karya kelompok lain 

(elaborasi/ mencoba, menalar)

j) Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi (elaborasi/ 

menyajikan)

k) Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan 

menjelaskan secara mendetail tentang kliping teknologi transportasi 

(Konfirmasi/ mengamati, menanya).

l) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

(Konfirmasi/menanya)

m) Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari 

(Konfirmasi).

n) Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi)

3. Kegiatan Penutup (20 Menit)

a) Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru.

c) Guru menutup pelajaran.
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Media dan alat peraga

a) Alat tulis

b) Video tentang perkembangan teknologi transportasi

c) LCD

2. Sumber belajar

Pujianti, Retno Heni dan Umi Yulianti. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 176-179.

Indriyastuti dan Penny Rahmawati 2009. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 

Untuk kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Halaman 137- 140.

Nurhadi, dan Hartatik Fitria Rahmawati. 2009. Mengenal Lingkungan 

Sekitar Untuk kelas IV SD/MI (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. Halaman 104-105.

Radjiman, dan A. Triono. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk kelas IV 

SD/MI (BSE) . Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 146-

149.

Sutoyo, dan Leo Agung. 2009. IPS 4 kelas IV SD/MI (BSE) . Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 149-154.

www.google.com

www.youtube.com
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I. Penilaian Hasil Belajar

2. Prosedur tes

a) Tes awal : 

b) Tes dalam proses : diskusi kelompok

c) Tes akhir : soal evaluasi

3. Jenis tes

Tes unjuk kerja dan tes tertulis

4. Bentuk tes

Soal obyektif dan Soal essay

5. Instrumen tes

Lembar tes

Semarang, 29 Maret 2014
Kolaborator

Ani Kurniawati, S.Pd
NIP 19831105 2011012 006

Peneliti,

Fajar Setiawan
NIM. 1401410414

Mengetahui,

Kepala Seklolah
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Lampiran RPP SIklus 3

Materi Ajar

Transportasi artinya adalah angkutan, yaitu kegiatan memindahkan 

barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain

2.3.1 Menjelaskan Jenis-jenis alat transportasi C1

Alat transportasi dapat dibedakan  menjadi tiga jenis, yaitu alat transportasi  darat, 

alat transportasi laut, dan alat  transportasi udara.

1. Alat Transportasi Darat

Transportasi darat merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

barang atau orang dari tempat satu ke tempat yang lain yang berada di darat. Pada 

masa lalu, alat transportasi yang  digunakan di darat adalah pedati, delman dan 

kuda. Alat transportasi tersebut menggunakan tenaga hewan dan dimanfaatkan 

untuk mengangkut orang  dan barang. Penggunaan alat transportasi yang 

memanfaat- kan tenaga hewan jangkauannya terbatas dan waktu yang  diperlukan 

lebih lama.

Alat angkutan darat tradisional atau tidak bermesin, antara lain sepeda, 

becak, cikar dan gerobag. Sepeda, becak dan cikar dapat digunakan sebagai alat 

angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobag digunakan untuk alat 

angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani 

pengangkutan jarak dekat.

Alat angkutan darat modern atau bermesin terdiri atas kendaraan 

penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti 

sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Alat angkutan darat modern dapat 
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melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antarkota dan 

antarprovinsi.  Kendaraan angkutan barang, antara lain pik-up, truk, truk tangki, 

kereta api barang dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani 

pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antarkota dan antarprovinsi. 

Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT DAMRI (Djawatan 

Angkutan Motor Republik Indonesia) dan PT KAI (Kereta Api Indonesia)

2. Transportasi Air

Transportasi air adalah pengangkutan melalui air, meliputi angkutan 

sungai, danau, selat, dan laut. Alat angkutan air ada yang sederhana dan ada yang 

modern.

a) Alat angkutan air sederhana seperti rakit, sampan, perahu, dan perahu layar. 

Rakit, sampan dan perahu lebih banyak digunakan di sungai, sedangkan perah 

layar digunakan sebagai angkutan selat dan laut.

b) Alat angkutan air modern, terdiri atas kapal penumpang dan kapal angkutan 

barang.

Kapal penumpang, seperti speed boat, jet foil, kapal feri, dan kapal pesiar. 

Speedboat dan jet foil dapat digunakan di sungai, danau dan laut. Kapal feri 

digunakan sebagai kapal penyeberangan selat. Sedangkan kapal pesiar untuk 

kegiatan wisata bahari atau wisata laut antarpulau bahkan antarnegara.

Kapal angkutan barang, seperti kapal tanker dan kapal peti kemas. Kapal 

tanker untuk mengangkut minyak dan gas bumi. Selain kapal-kapal tersebut di 

atas, ada kapal jenis lain. Misalnya kapal perang yang digunakan untuk patroli 

menjaga keamanan laut; kapal keruk digunakan untuk mengambil lumpur di 
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lingkungan pelabuhan; dan kapal tunda yang digunakan untuk memandu kapal 

besar. Perusahaan negara yang melayani angkutan laut adalah PT PELNI 

(Pelayaran Nasional Indonesia).

3. Transportasi Udara 

Transportasi udara adalah jenis pengangkutan atau perhubungan yang 

paling cepat. Pada masa lalu orang tidak dapat menggunakan alat transportasi yang 

dapat terbang di udara. Kemudian di  temukan balon udara yang dapat terbang 

tetapi jangkauannya masih terbatas. Pada masa kini, kamu dapat pergi jauh dengan 

menggunakan pesawat terbang. Alat transportasi udara modern, antara lain 

pesawat terbang, dan pesawat jet. Pesawat terbang dapat membawa orang dan 

barang ke suatu tempat dalam waktu yang singkat. Transportasi udara adalah jenis 

pengangkutan atau perhubungan yang paling cepat. Di Indonesia terdapat pesawat 

terbang militer dan pesawat terbang sipil. Pesawat terbang militer digunakan untuk 

keperluan perang. Pesawat terbang sipil terdiri atas pesawat penumpang dan 

pesawat angkutan barang. Jenis pesawat terbang bermacam-macam, antara lain 

pesawat terbang capung, pesawat terbang bermesin turbo baling-baling, pesawat 

terbang bermesin jet, dan pesawat terbang bermesin roket. Selain itu ada pesawat 

terbang tanpa sayap, yaitu pesawat helikopter yang dapat terbang dan mendarat 

tegak lurus. Transportasi udara melayani angkutan-angkutan dalam negeri dan 

keluar negeri.

2.3.2 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan teknologi transportasi C4

Dizaman sekarang atau zaman moderen ini tentunta perkembangan 

teknologi transportasi sudah berkembang pesat, kebanyakan orang sudah 
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mempunyai alat transportasi. Tidak hanya orang yang hidup di kota saja yang 

mempunyai alat transportasi melainkan yang hidup di desa pun banyak yang 

mempunyai alat transportasi. Dari perkembangan alat teknologi transportasi 

tersebut menimbulkan permasalahan sosial diantaranya kemacetan, polusi udara. 

Bagaimana cara mengatasi hal tersebut?

2.3.1 Menyebutkan keunggulan dan kelemahan transportasi tradisional dan 

moderen. C1

a) Transportasi Tradisional

Keunggulan alat transportasi tradisional, di antaranya:

1) biayanya murah

2) bahan yang digunakan mudah didapat

3) aman dipergunakan

4) dapat dijadikan koleksi

Kelemahan alat transportasi tradisional, di antaranya:

1) mudah rusak

2) jalannya tidak cepat

3) jumlah barang terbatas

4) tidak banyak diminati

b) Transportasi Moderen

Keunggulan alat transportasi moderen, di antaranya:

1) bisa cepat jalannya

2) diminati banyak orang

3) nyaman digunakan
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4) praktis

5) waktunya lebih cepat

Kelemahan alat transportasi moderen, di antaranya:

1) harganya mahal

2) bergantung pada mesin

3) pembuatannya sulit

4) menimbulkan polusi

2.3.2 Membuat kliping tentang perkembangan teknologi komunikasi c6

Kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-

bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber yang lain kemudian 

disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. Kliping sebagai salah 

satu sumber informasi dan pengetahuan penggunaannya belumlah 

semaksimal sumber yang lain misalnya buku. Padahal dari kliping juga 

bisa didapat sumber informasi dan pengetahuan yang tidak kalah 

pentingya bahkan bisa didapatkan berita terbaru.
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Lembar Kerja Siswa

Nama Kelompok : 

Anggota :

1.

2.

3. 

4.  

Kerjakan bersama teman sekelompokmu;

Buatlah kliping mengenai alat transportasi yang kamu ketahui!
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Jawaban LKS

Alat Transportasi Darat

Transportasi darat merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

barang atau orang dari tempat satu ke tempat yang lain yang berada di darat.

Pada masa lalu, salah satu alat transportasi yang  digunakan di darat adalah 

delman dan kuda. Alat transportasi tersebut menggunakan tenaga hewan dan  

dimanfaatkan untuk mengangkut orang  dan barang. Penggunaan alat transportasi 

yang memanfaatkan tenaga hewan jangkauannya terbatas dan waktu yang  

diperlukan lebih lama.

Alat angkutan darat modern atau bermesin terdiri atas kendaraan

penumpang dan kendaraan angkutan barang. Contoh kendaraan angkutan barang 

adalah mobil truk.

Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun 

jarak jauh, seperti antarkota dan antarprovinsi.
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Alat Transportasi Air

Transportasi air adalah pengangkutan melalui air, meliputi angkutan 

sungai, danau, selat, dan laut. Alat angkutan air ada yang sederhana dan ada yang 

modern. Alat angkutan air sederhana seperti rakit, sampan, perahu, dan perahu 

layar. Rakit, sampan dan perahu lebih banyak digunakan di sungai, sedangkan 

perah layar digunakan sebagai angkutan selat dan laut.

Alat angkutan air modern, terdiri atas kapal penumpang dan kapal

angkutan barang. Kapal penumpang, seperti speed boat, jet foil, kapal feri, dan

kapal pesiar. Speedboat dan jet foil dapat digunakan di sungai, danau dan laut
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Transportasi Udara

Transportasi udara adalah jenis pengangkutan atau perhubungan yang 

paling cepat. Pada masa lalu orang tidak dapat menggunakan alat transportasi 

yang dapat terbang di udara. Sekarang kita dapat pergi jauh dengan menggunakan 

pesawat terbang. Alat transportasi udara modern, antara lain pesawat terbang, dan 

pesawat jet
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi

KD : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakanya.

Indukator Materi Pokok Tingkat
Aspek yang 

diukur
Jumlah Keterangan

Menjelaskan

Jenis-jenis alat 

transportasi

Perkembangan 

teknologi 

transportasi

C2 C 6
I 1,2,3,4

II 1,2

Menyebutkan 

keunggulan dan 

kelemahan

transportasi 

zaman dulu dan

zaman moderen

Perkembangan 

teknologi 

transportasi

C1 C 5
I 5,6,7

II 3,4

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

teknologi

Perkembangan 

teknologi 

transportasi

C4 C 4
I 8,9,10

II 5

Membuat kliping 

tentang 

perkembangan 

teknologi 

komunikasi

Perkembangan 

teknologi 

transportasi

C6 C-A-P - -
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Soal Evaluasi

Nama lengkap :___________________

No. Urut   :___________________

Kelas   :___________________

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

tepat!

1. Alat transportasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, dibawah ini yang bukan 

jenis alat transportasi adalah ….

a. darat c. udara

b.laut d. gunung

2. Yang termasuk alat transportasi darat adalah ….

a. becak c. jet

b. kapal d. pesawat

3. Yang termasuk alat transportasi udara adalah ….

a. becak c. mobil

b. kapal feri d. pesawat

4. Yang termasuk alat transportasi laut adalah ….

a. becak c. mobil

b. kapal feri d. pesawat

5.  Dibawah  ini yang termasuk keunggulan alat transportasi tradisional adalah ….

a. biayanya murah c. pembuatannya sulit

b. harganya mahal d. bergantung pada mesin
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6. Salah satu kelemahan dari alat transportasi tradisional adalah ….

a. diminati banyak orang c. bisa cepat jalannya

b. nyaman digunakan d. jumlah barang terbatas

7. Keunggulan alat transportasi moderen, di antaranya ….

a. bergantung pada mesin c. harganya mahal

b. biayanya murah d. cepat jalanya

8. Berikut yang termasuk alat transportasi tradisional adalah ….

a. gerobak c. kapal

b. sepeda motor d. pesawat

9.  Berikut yang termasuk alat transportasi moderen adalah ….

a. perahu layar c. sepeda

b. sampan d. mobil

10. Kerugian yang ditimbulkan dari pesatnya perkembangan teknologi

transportasi adalah  . . .

a. kenyamanan pengguna c. kemacetan

b. jangkauan luas d. informasi yang disampaikan cepat

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!

1. Jelaskan jenis-jenis alat transportasi!

2. Apa sajakah contoh transportasi darat tradisional?

3. Apa sajakah keunggulan alat transportasi moderen?

4. Apa sajakah kelemahan alat transportasi moderen?
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5. Semakin pesat perkembangan transportasi maka akan menimbulkan efek 

negatif seperti polusi udara dan kemacetan, bagaimana pendapatmu untuk 

menyelesaikan masalah tersebut?
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Jawaban Soal Evaluasi

I Pilihan Ganda

NO JAWABAN

6 D

7 D

8 A

9 D

10 C

II Esai

1. Alat Transportasi Darat

Transportasi darat merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

barang atau orang dari tempat satu ke tempat yang lain yang berada di darat.

Transportasi Air

Transportasi air adalah pengangkutan melalui air, meliputi angkutan sungai, 

danau, selat, dan laut

Transportasi Udara

Transportasi udara adalah jenis pengangkutan atau perhubungan yang paling 

cepat.

2. Sepeda, becak, cikar dan gerobag.

3. Keunggulan alat transportasi zaman sekarang, di antaranya:

a. bisa cepat jalannya

b. diminati banyak orang

c. nyaman digunakan

NO JAWABAN

  1 D

  2 A

  3 D

  4 B

  5 A
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d. praktis

e. waktunya lebih cepat

4. Kelemahan alat transportasi zaman sekarang, di antaranya:

a. harganya mahal

b. bergantung pada mesin

c. pembuatannya sulit

d. menimbulkan polusi

5. Sebaiknya menggunakan alat transportasi seperlunya saja supaya tidak terjadi 

pemborosan.

Nilai: 

Romawi I Jumlah Benar x 10 = 10

Romawi II 

Nomor 1 nilai = 2 Nomor 3 nilai = 3

Nomor 2 nilai = 1 Nomor 4 nilai = 3

Nomor 2 nilai = 1

Nilai Keseluruhan = X 10
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Siklus 1

Nama guru : Fajar Setiawan
Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/semester : IV-B/II

Materi : Perkembangan Teknologi Produksi

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Maret  2014

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor

Kemun-
culan 

Deskriptor 
(v)

Skor

1. Membangkitkan 
kesiapan siswa 
menemukan dan 
membangun 
sendiri 
pengetahuannya

(Keterampilan 
membuka 
pelajaran)

1. Menarik perhatian siswa untuk fokus 
pada guru

1
2. Menimbulkan motivasi pada siswa 

dalam belajar

3. Menyampaikan tujuan  pembelajaran

4. Menyampaikan  apersepsi 

2 Membimbing 
siswa 
menemukan 
sendiri 
pengetahuannya 

(Keterampilan 

1. Menayangkan video sesuai materi 
pembelajaran



2

2. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya  melalui 
video
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menggunakan 
variasi)

3. Penggunaan video mampu 
merangsang siswa bertanya atau 
berpendapat

4. Melakukan pola interaksi multi arah.

3 Mengeksplorasi 
pengetahuan 
siswa tentang 
materi 

(Keterampilan 
bertanya)

1. Pertanyaan singkat  dan jelas 

3

2. Memberi waktu berpikir kepada 
siswa



3. Pemindahan giliran 

4. Memberikan tuntunan kepada siswa 
dalam menjawab pertanyaan



4 Menjelaskan 
materi pelajaran 

(Keterampilan 
menjelaskan)

1. Bahasa yang digunakan guru jelas 
dan mudah dipahami



3

2. Menggunakan contoh nyata yang 
berhubungan dengan kehidupan 
siswa sehari-hari



3. Memberian tekanan pada bagian-
bagian penting



4. Penggunaan balikan mengenai 
materi yang dijelaskan

5 Pengelolaan 
kelas

(keterampilan 
mengelola kelas)

1. Membagi perhatian kepada seluruh 
siswa



3
2. Memusatkan perhatian 

3. Memberikan petunjuk-petunjuk
secara jelas



4. Memecahkan tingkah laku yang 
menimbulkan masalah.

6 Membimbing 
siswa 
menyelesaikan 
tugas kelompok

(Keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok kecil)

1. Memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan dan topik diskusi

3

2. Memperjelas masalah untuk 
menghindarkan kesalahpahaman 



3. Memberikan kesempatan siswa 
berpartisipasi aktif dalam kelompok



4. Mengawasi dan menengahi jalannya 
diskusi



7 Membimbing 
siswa melakukan 
pemodelan 

1. Memberi kesempatan siswa untuk 
berani melakukan pemodelan 2

2. Membimbing siswa dalam 
melakukan pemodelan berdasarkan 
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Tabel kriteria keberhasilan keterampilan guru

Skor Kategori

27 ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik (A)

18 ≤ skor < 27 Baik (B)

9 ≤ skor < 18 Cukup (C)

0 ≤ skor < 9 Kurang (D)

Semarang, 15 Maret 2014

Observer,

Ani Kurniawati, S.Pd
NIP 19831105 2011012 006

(Keterampilan 
Pembelajaran 
Perseorangan)

tugas kelompok
3. Membantu siswa mengatasi 

kesulitan dalam melakukan 
pemodelan



4. Memberi umpan balik berdasarkan
pemodelan yang dilakukan siswa

8 Memberikan 
penguatan  
kepada siswa

(Keterampilan 
memberikan 
penguatan)

1. Memberikan penguatan kepada 
siswa yang aktif



2

2. Memberikan penguatan kepada 
kelompok terbaik dalam diskusi

3. Memberikan penguatan dengan 
segera



4. Memberikan variasi penguatan

9 Menutup 
pelajaran

(Keterampilan 
menutup 
pelajaran)

1. Memberi kesempatan siswa aktif 
menyimpulkan materi 



3

2. Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

3. Memberikan soal evaluasi kepada 
siswa



4. Memberi penugasan berupa PR 
Jumlah skor 22

Kategori Baik
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Siklus 2

Nama guru : Fajar Setiawan

Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/semester : IV-B/II

Materi : Perkembangan Teknologi Komunikasi

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Maret 2014

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemunculan 
Deskriptor 

(v)

Skor

1. Membangkitkan 
kesiapan siswa 
menemukan dan 
membangun sendiri 
pengetahuannya

(Keterampilan 
membuka pelajaran)

1. Menarik perhatian siswa untuk 
fokus pada guru

2
2. Menimbulkan motivasi pada siswa 

dalam belajar

3. Menyampaikan tujuan  
pembelajaran 

4. Menyampaikan  apersepsi 
2 Membimbing siswa 

menemukan sendiri 
pengetahuannya 

(Keterampilan 

1. Menayangkan video sesuai materi 
pembelajaran



32. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya  melalui 
video
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menggunakan variasi) 3. Penggunaan video mampu 
merangsang siswa bertanya atau 
berpendapat

4. Melakukan pola interaksi multi arah. 

3 Mengeksplorasi 
pengetahuan siswa 
tentang materi 

(Keterampilan 
bertanya)

1. Pertanyaan singkat  dan jelas 

3

2. Memberi waktu berpikir kepada 
siswa



3. Pemindahan giliran 

4. Memberikan tuntunan kepada siswa 
dalam menjawab pertanyaan



4 Menjelaskan materi 
pelajaran 

(Keterampilan 
menjelaskan)

1. Bahasa yang digunakan guru jelas 
dan mudah dipahami



3

2. Menggunakan contoh nyata yang 
berhubungan dengan kehidupan 
siswa sehari-hari



3. Memberian tekanan pada bagian-
bagian penting



4. Penggunaan balikan mengenai 
materi yang dijelaskan

5 Pengelolaan kelas

(keterampilan 
mengelola kelas)

1. Membagi perhatian kepada seluruh 
siswa



3
2. Memusatkan perhatian 

3. Memberikan petunjuk-petunjuk
secara jelas



4. Memecahkan tingkah laku yang 
menimbulkan masalah.

6 Membimbing siswa 
menyelesaikan tugas 
kelompok

(Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil)

1. Memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan dan topik diskusi

3
2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 


3. Memberikan kesempatan siswa 
berpartisipasi aktif dalam kelompok



4. Mengawasi dan menengahi jalannya 
diskusi



7 Membimbing siswa 
melakukan 
pemodelan 

(Keterampilan 
Pembelajaran 

1. Memberi kesempatan siswa untuk 
berani melakukan pemodelan

22. Membimbing siswa dalam 
melakukan pemodelan berdasarkan 
tugas kelompok



3. Membantu siswa mengatasi 
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Tabel kriteria keberhasilan keterampilan guru

Skor Kategori

27 ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik (A)

18 ≤ skor < 27 Baik (B)

9 ≤ skor < 18 Cukup (C)

0 ≤ skor < 9 Kurang (D)

Semarang, 25 Maret 2014

Observer,

Ani Kurniawati, S.Pd
NIP 19831105 2011012 006

Perseorangan) kesulitan dalam melakukan 
pemodelan

4. Memberi umpan balik berdasarkan
pemodelan yang dilakukan siswa

8 Memberikan 
penguatan  kepada 
siswa

(Keterampilan 
memberikan 
penguatan)

1. Memberikan penguatan kepada 
siswa yang aktif



4

2. Memberikan penguatan kepada 
kelompok terbaik dalam diskusi



3. Memberikan penguatan dengan 
segera



4. Memberikan variasi penguatan 

9 Menutup pelajaran

(Keterampilan 
menutup pelajaran)

1. Memberi kesempatan siswa 
aktif menyimpulkan materi 



3

2. Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

3. Memberikan soal evaluasi kepada 
siswa



4. Memberi penugasan berupa PR 
Jumlah skor 26

Kategori Baik
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Siklus 3

Nama guru : Fajar Setiawan

Nama SD : SD Negeri Tambakaji 01

Kelas/semester : IV-B/II

Materi : Perkembangan Teknologi Transportasi

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Maret 2014

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom kemunculan deksriptor yang sesuai dengan 

hasil pengamatan!
3. Skor penilaian:

Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika 1 deskriptor tampak
Nilai 0: jika tidak ada deskriptor tampak (Rusman 2012:98)

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

No Indikator Deskriptor
Kemunculan 
Deskriptor 

(v)

Skor

1. Membangkitkan 
kesiapan siswa 
menemukan dan 
membangun sendiri 
pengetahuannya

(Keterampilan 
membuka pelajaran)

1. Menarik perhatian siswa untuk fokus 
pada guru 

4
2. Menimbulkan motivasi pada siswa 

dalam belajar 

3. Menyampaikan tujuan  pembelajaran 

4. Menyampaikan  apersepsi 
2 Membimbing siswa 

menemukan sendiri 
pengetahuannya 

(Keterampilan 
menggunakan 

1. Menayangkan video sesuai materi 
pembelajaran



42. Membimbing siswa menemukan 
sendiri pengetahuannya  melalui 
video



3. Penggunaan video mampu 
merangsang siswa bertanya atau 
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variasi) berpendapat

4. Melakukan pola interaksi multi arah. 

3 Mengeksplorasi 
pengetahuan siswa 
tentang materi 

(Keterampilan 
bertanya)

1. Pertanyaan singkat  dan jelas 

3

2. Memberi waktu berpikir kepada 
siswa



3. Pemindahan giliran 

4. Memberikan tuntunan kepada siswa 
dalam menjawab pertanyaan



4 Menjelaskan materi 
pelajaran 

(Keterampilan 
menjelaskan)

1. Bahasa yang digunakan guru jelas 
dan mudah dipahami



3

2. Menggunakan contoh nyata yang 
berhubungan dengan kehidupan 
siswa sehari-hari



3. Memberian tekanan pada bagian-
bagian penting



4. Penggunaan balikan mengenai materi 
yang dijelaskan

5 Pengelolaan kelas

(keterampilan 
mengelola kelas)

1. Membagi perhatian kepada seluruh 
siswa



3
2. Memusatkan perhatian 

3. Memberikan petunjuk-petunjuk
secara jelas



4. Memecahkan tingkah laku yang 
menimbulkan masalah.

6 Membimbing siswa 
menyelesaikan tugas 
kelompok

(Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil)

1. Memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan dan topik diskusi

3
2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 


3. Memberikan kesempatan siswa 
berpartisipasi aktif dalam kelompok



4. Mengawasi dan menengahi jalannya 
diskusi



7 Membimbing siswa 
melakukan 
pemodelan 

(Keterampilan 
Pembelajaran 

1. Memberi kesempatan siswa untuk 
berani melakukan pemodelan



4
2. Membimbing siswa dalam melakukan 

pemodelan berdasarkan tugas 
kelompok



3. Membantu siswa mengatasi kesulitan 
dalam melakukan pemodelan
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Tabel kriteria keberhasilan keterampilan guru

Skor Kategori

27 ≤ skor  ≤ 36 Sangat baik (A)

18 ≤ skor < 27 Baik (B)

9 ≤ skor < 18 Cukup (C)

0 ≤ skor < 9 Kurang (D)

Semarang, 29 Maret 2014

Observer,

Ani Kurniawati, S.Pd
NIP 19831105 2011012 006

Perseorangan)
4. Memberi umpan balik berdasarkan

pemodelan yang dilakukan siswa


8 Memberikan 
penguatan  kepada 
siswa

(Keterampilan 
memberikan 
penguatan)

1. Memberikan penguatan kepada siswa 
yang aktif



4

2. Memberikan penguatan kepada 
kelompok terbaik dalam diskusi



3. Memberikan penguatan dengan 
segera



4. Memberikan variasi penguatan 

9 Menutup pelajaran

(Keterampilan 
menutup pelajaran)

1. Memberi kesempatan siswa aktif 
menyimpulkan materi 



4

2. Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah
dilaksanakan



3. Memberikan soal evaluasi kepada 
siswa



4. Memberi penugasan berupa PR 

Jumlah skor 32

Kategori
Sangat  
Baik
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

No. Indikator Nilai
Siklus 1 Siklus 

2
Siklus 3

1. Membangkitkan kesiapan siswa 
menemukan dan membangun sendiri 
pengetahuannya  (Keterampilan 
membuka pelajaran)

1 2 4

2. Membimbing siswa menemukan sendiri 
pengetahuannya (Keterampilan 
menggunakan variasi)

2 3 4

3. Mengeksplorasi pengetahuan siswa 
tentang materi (Keterampilan bertanya)

3 3 3

4. Menjelaskan materi pelajaran
(Keterampilan menjelaskan)

3 3
3

5. Pengelolaan kelas (keterampilan 
mengelola kelas)

3 3 3

6. Membimbing siswa menyelesaikan
tugas kelompok  (Keterampilan 
membimbing diskusi kelompok kecil)

3 3 4

7. Membimbing siswa melakukan 
pemodelan (Keterampilan Pembelajaran 
Perseorangan)

2 2 4

8. Memberikan penguatan  kepada siswa
(Keterampilan memberikan penguatan)

2 4 4

9. Menutup pelajaran (Keterampilan 
menutup pelajaran)

3 3 3

Jumlah Nilai 22 26 32
Kriteria Baik Baik Sangat 

Baik

Semarang, 25 April 2014

Observer,

Ani Kurniawati, S.Pd
NIP 19831105 2011012 006    

Lampiran 15
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3 4 5 6 7
1. A.A 4 2 2 2 1 2 2
2. D.H.M 4 1 2 1 1 2 2
3. S 4 1 1 2 1 2 2
4. A.P.K 4 2 2 2 1 2 2
5. N.W 4 2 2 2 2 2 2
6. W.A.N 4 3 1 2 3 3 2
7. E.S.D.P 4 2 3 2 3 2 2
8. A.H.A.S 4 2 1 2 2 3 4
9. A.D.K 4 1 1 1 2 1 2

10. A.F.A.K 4 2 3 3 1 3 4
11. B.A.H 4 1 1 1 3 1 1
12. B.A 4 1 1 1 1 1 1
13. B.D 4 3 3 2 3 3 4
14. D.M.F 4 1 2 1 1 2 2
15. E.P.W 4 2 1 1 1 2 1
16. F.S.S 4 1 2 1 1 2 1
17. I.P.J 4 1 2 1 1 2 1
18. K.A.A 4 3 3 3 2 3 4
19. M.O 4 1 2 1 1 1 1
20. M.F.K.A 4 1 2 2 1 2 1
21. M.F 4 2 2 2 1 2 1
22. N.R.I 4 2 2 2 1 2 2
23. N.F 4 2 2 2 2 2 2
24. P.A.P.S 4 2 2 2 1 1 1
25. R.D.Z 4 3 3 3 3 3 4
26. R.W.S 4 1 2 1 1 2 1
27. R.A.A 4 1 3 3 3 3 2
28. R.T.K.E.D 4 2 3 3 3 3 4
29. R.M 4 3 3 3 3 3 4
30. R.S.P 4 1 2 1 2 3 1
31. S.S.H 4 1 2 1 2 2 1
32. V.A.R 4 1 1 1 2 1 1
33. W.R 4 3 3 3 3 3 4
34. W.F.S.S 4 2 2 2 2 2 2
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35. S.M.D 4 1 1 1 2 1 1
36. N.R.A 4 3 3 3 3 3 4
37. R.V 4 1 1 1 2 1 1
38. M.I.P 4 1 1 1 2 1 1

Jumlah 152 65 75 68 70 79 107
Jumlah Total 616
Rata-rata 16,21
Kategori Baik

Semarang, 15 April 2014

Observer,

Sri Asmi
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR AKTIVITAS SISWA SIKLUS 2

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3 4 5 6 7
1. A.A 4 2 3 2 2 2 3
2. D.H.M 4 1 2 2 2 2 3
3. S 4 1 2 2 1 2 3
4. A.P.K 4 1 2 3 2 2 3
5. N.W 4 2 2 3 2 2 3
6. W.A.N 4 3 3 3 4 2 4
7. E.S.D.P 4 3 3 3 2 2 4
8. A.H.A.S 4 3 3 3 2 3 4
9. A.D.K 4 3 3 3 4 3 4

10. A.F.A.K 4 4 4 4 3 3 4
11. B.A.H 4 1 2 2 2 2 2
12. B.A 4 1 2 2 1 1 2
13. B.D 4 3 3 3 2 2 4
14. D.M.F 4 2 2 2 2 2 3
15. E.P.W 4 2 2 2 4 2 3
16. F.S.S 4 2 2 2 1 3 3
17. I.P.J 4 2 2 2 1 2 3
18. K.A.A 4 3 3 4 4 3 4
19. M.O 4 1 2 2 1 2 2
20. M.F.K.A 4 2 2 2 1 3 3
21. M.F 4 2 2 2 4 2 3
22. N.R.I 4 4 2 4 3 3 4
23. N.F 4 2 2 2 2 2 3
24. P.A.P.S 4 2 2 2 1 2 3
25. R.D.Z 4 4 4 4 4 3 4
26. R.W.S 4 2 2 2 1 2 3
27. R.A.A 4 3 3 3 3 3 4
28. R.T.K.E.D 4 3 3 4 4 3 4
29. R.M 4 4 4 4 3 3 4
30. R.S.P 4 1 1 2 4 1 4
31. S.S.H 4 2 2 4 3 2 2
32. V.A.R 4 1 1 2 1 1 2
33. W.R 4 4 4 4 3 3 4
34. W.F.S.S 4 2 1 3 2 2 4
35. S.M.D 4 1 1 2 1 1 2
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36. N.R.A 4 4 4 4 3 3 4
37. R.V 4 1 1 2 1 1 2
38. M.I.P 4 1 1 2 1 1 2

Jumlah 152 85 89 103 91 83 122
Jumlah Total 752
Rata-rata 19,07
Kategori Baik

Semarang, 25 April 2014

Observer,

      Fedelis Dwi F.
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR AKTIVITAS SISWA SIKLUS 3

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3 4 5 6 7
1. A.A 4 3 3 3 2 3 4
2. D.H.M 4 3 3 3 2 3 4
3. S 4 3 3 3 2 3 4
4. A.P.K 4 3 3 4 3 3 4
5. N.W 4 3 3 4 3 4 4
6. W.A.N 4 4 3 4 3 4 4
7. E.S.D.P 4 4 3 4 4 4 4
8. A.H.A.S 4 4 3 4 4 4 4
9. A.D.K 4 3 3 3 2 3 4

10. A.F.A.K 4 4 4 4 4 4 4
11. B.A.H 4 3 3 2 2 3 4
12. B.A 4 2 2 3 2 1 3
13. B.D 4 4 3 4 4 4 4
14. D.M.F 4 4 2 4 3 4 4
15. E.P.W 4 3 2 3 2 4 4
16. F.S.S 4 3 3 3 2 3 4
17. I.P.J 4 2 2 3 2 1 4
18. K.A.A 4 4 4 4 4 4 4
19. M.O 4 3 2 2 2 1 3
20. M.F.K.A 4 3 3 3 2 1 3
21. M.F 4 4 3 3 2 3 4
22. N.R.I 4 4 3 4 3 4 4
23. N.F 4 4 3 4 3 4 4
24. P.A.P.S 4 4 3 3 2 1 4
25. R.D.Z 4 4 4 4 4 4 4
26. R.W.S 4 4 3 3 3 3 4
27. R.A.A 4 4 4 4 3 4 4
28. R.T.K.E.D 4 4 4 4 4 4 4
29. R.M 4 4 4 4 3 4 4
30. R.S.P 4 3 2 2 2 1 3
31. S.S.H 4 4 3 4 2 4 4
32. V.A.R 4 2 2 2 2 1 3
33. W.R 4 4 4 4 4 4 4
34. W.F.S.S 4 4 2 3 2 4 4
35. S.M.D 4 2 2 2 2 1 3
36. N.R.A 4 4 4 4 4 4 4
37. R.V 4 2 2 2 2 1 3
38. M.I.P 4 2 2 2 2 1 3
Jumlah 152 128 111 125 103 123 144
Jumlah Total 886
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Rata-rata 23,32
Kategori Sangat Baik

Keterangan:

Indikator:

1. Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional ).

2. Melalui video pembelajaran siswa menanggapi eksplorasi yang dilakukan 

guru (Kegiatan visual, mendengarkan, lisan, menulis).

3. Menemukan pengetahuan baru dengan mengaitkan materi dengan dunia nyata 

(kegiatan lisan, mendengarkan, menulis, dan emosional).

4. Melakukan kegiatan belajar secara berkelompok (kegiatan menggambar, 

menulis, lisan, mental dan emosional).

5. Melakukan pemodelan berdasarkan materi (kegiatan lisan, menulis, mental 

dan emosional).

6. Aktif membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan materi yang dipelajari

(kegiatan lisan, mendengarkan, mental, emosional).

7. Melaksanakan evaluasi (kegiatan menulis, mental, dan emosional)

Semarang, 29 April 2014

Observer,

Meila Nisa’ Hidayah
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1, 

SIKLUS 2, DAN SIKLUS 3

Keterangan Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Jumlah Total 616 752 886

Rata-rata 16,21 19,07 23,32

Kategori Baik Baik Sangat Baik

Lampiran 19



285

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS 1 

No. Nama Siswa
Nilai Mapel 
IPS Siklus 1

Keterangan Rata-
rata Ketuntasan

1. A.A 70 Tuntas
2. D.H.M 55 Tidak Tuntas
3. S 60 Tidak Tuntas
4. A.P.K 60 Tidak Tuntas
5. N.W 65 Tuntas
6. W.A.N 70 Tuntas
7. E.S.D.P 75 Tuntas
8. A.H.A.S 80 Tuntas
9. A.D.K 70 Tuntas
10. A.F.A.K 80 Tuntas
11. B.A.H 60 Tidak Tuntas
12. B.A 65 Tuntas
13. B.D 80 Tuntas
14. D.M.F 60 Tidak Tuntas
15. E.P.W 65 Tuntas
16. F.S.S 65 Tuntas
17. I.P.J 55 Tidak Tuntas
18. K.A.A 85 Tuntas
19. M.O 60 Tidak Tuntas
20. M.F.K.A 60 Tidak Tuntas
21. M.F 55 Tidak Tuntas
22. N.R.I 70 Tuntas
23. N.F 65 Tuntas
24. P.A.P.S 60 Tidak Tuntas
25. R.D.Z 90 Tuntas
26. R.W.S 60 Tidak Tuntas
27. R.A.A 75 Tuntas
28. R.T.K.E.D 85 Tuntas
29. R.M 75 Tuntas
30. R.S.P 55 Tidak Tuntas
31. S.S.H 65 Tuntas
32. V.A.R 55 Tidak Tuntas
33. W.R 85 Tuntas
34. W.F.S.S 75 Tuntas
35. S.M.D 55 Tidak Tuntas
36. N.R.A 90 Tuntas
37. R.V 55 Tidak Tuntas
38. M.I.P 55 Tidak Tuntas

Jumlah 2565
Rata-rata 67,50
Nilai Terendah 55

Lampiran 20
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Semarang, 15 April 2014

Peneliti

Fajar Setiawan

Nilai Tertinggi 90
Ketuntasan Klasikal (57,89%)
Banyak Siswa Tuntas 22
Banyak Siswa Tidak 
Tuntas

16
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS 2

No. Nama Siswa
Nilai Mapel 
IPS Siklus 2

Keterangan Rata-
rata Ketuntasan

39. A.A 70 Tuntas
40. D.H.M 60 Tidak Tuntas
41. S 70 Tuntas
42. A.P.K 60 Tidak Tuntas
43. N.W 75 Tuntas
44. W.A.N 75 Tuntas
45. E.S.D.P 80 Tuntas
46. A.H.A.S 85 Tuntas
47. A.D.K 75 Tuntas
48. A.F.A.K 85 Tuntas
49. B.A.H 60 Tidak Tuntas
50. B.A 75 Tuntas
51. B.D 85 Tuntas
52. D.M.F 70 Tuntas
53. E.P.W 70 Tuntas
54. F.S.S 70 Tuntas
55. I.P.J 70 Tuntas
56. K.A.A 90 Tuntas
57. M.O 60 Tidak Tuntas
58. M.F.K.A 65 Tuntas
59. M.F 60 Tidak Tuntas
60. N.R.I 75 Tuntas
61. N.F 70 Tuntas
62. P.A.P.S 70 Tuntas
63. R.D.Z 95 Tuntas
64. R.W.S 60 Tidak Tuntas
65. R.A.A 80 Tuntas
66. R.T.K.E.D 85 Tuntas
67. R.M 80 Tuntas
68. R.S.P 65 Tuntas
69. S.S.H 75 Tuntas
70. V.A.R 60 Tidak Tuntas
71. W.R 90 Tuntas
72. W.F.S.S 75 Tuntas
73. S.M.D 60 Tidak Tuntas
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Semarang, 25 April 2014

Peneliti

Fajar Setiawan

74. N.R.A 90 Tuntas
75. R.V 70 Tuntas
76. M.I.P 60 Tidak Tuntas

Jumlah 2770
Rata-rata 72,89
Nilai Terendah 60
Nilai Tertinggi 95
Ketuntasan Klasikal (76,32%)
Banyak Siswa Tuntas 29
Banyak Siswa Tidak 
Tuntas

9
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS 3

No. Nama Siswa
Nilai Mapel 
IPS Siklus 2

Keterangan Rata-
rata Ketuntasan

1. A.A 80 Tuntas
2. D.H.M 80 Tuntas
3. S 80 Tuntas
4. A.P.K 80 Tuntas
5. N.W 80 Tuntas
6. W.A.N 80 Tuntas
7. E.S.D.P 80 Tuntas
8. A.H.A.S 80 Tuntas
9. A.D.K 85 Tuntas
10. A.F.A.K 90 Tuntas
11. B.A.H 80 Tuntas
12. B.A 80 Tuntas
13. B.D 85 Tuntas
14. D.M.F 75 Tuntas
15. E.P.W 80 Tuntas
16. F.S.S 80 Tuntas
17. I.P.J 75 Tuntas
18. K.A.A 90 Tuntas
19. M.O 60 Tidak Tuntas
20. M.F.K.A 70 Tuntas
21. M.F 70 Tuntas
22. N.R.I 85 Tuntas
23. N.F 80 Tuntas
24. P.A.P.S 80 Tuntas
25. R.D.Z 95 Tuntas
26. R.W.S 60 Tidak Tuntas
27. R.A.A 90 Tuntas
28. R.T.K.E.D 100 Tuntas
29. R.M 80 Tuntas
30. R.S.P 70 Tuntas
31. S.S.H 85 Tuntas
32. V.A.R 60 Tidak Tuntas
33. W.R 90 Tuntas
34. W.F.S.S 85 Tuntas
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Semarang, 29 April 2014

Peneliti

Fajar Setiawan

35. S.M.D 60 Tidak Tuntas
36. N.R.A 95 Tuntas
37. R.V 65 Tuntas
38. M.I.P 60 Tidak Tuntas

Jumlah 3000
Rata-rata 78,95
Nilai Terendah 60
Nilai Tertinggi 100
Ketuntasan Klasikal (86,84%)

Banyak Siswa Tuntas 33

Banyak Siswa Tidak 
Tuntas

5
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR HASIL BELAJAR AFEKTIF

SIKLUS 1

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3 4
1. A.A 2 1 1 1
2. D.H.M 1 1 1 1
3. S 1 1 1 1
4. A.P.K 1 1 1 1
5. N.W 2 2 3 1
6. W.A.N 2 1 1 1
7. E.S.D.P 2 1 1 1
8. A.H.A.S 3 2 2 2
9. A.D.K 2 2 1 1

10. A.F.A.K 3 2 2 2
11. B.A.H 1 1 1 1
12. B.A 2 1 1 1
13. B.D 2 1 2 1
14. D.M.F 1 1 1 1
15. E.P.W 2 1 1 1
16. F.S.S 1 1 1 1
17. I.P.J 1 1 1 1
18. K.A.A 3 2 2 1
19. M.O 1 1 1 1
20. M.F.K.A 1 1 1 1
21. M.F 1 1 1 1
22. N.R.I 2 2 2 2
23. N.F 2 1 1 1
24. P.A.P.S 1 1 1 1
25. R.D.Z 3 2 3 2
26. R.W.S 1 1 1 1
27. R.A.A 3 1 1 1
28. R.T.K.E.D 2 1 1 1
29. R.M 3 1 2 1
30. R.S.P 1 1 1 2
31. S.S.H 3 1 2 1
32. V.A.R 1 1 1 1
33. W.R 3 2 3 2
34. W.F.S.S 2 1 2 1
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35. S.M.D 1 1 1 1
36. N.R.A 3 2 3 2
37. R.V 1 1 1 1
38. M.I.P 1 1 1 1

Jumlah 68 47 54 45
Jumlah Total 214
Rata-rata 5,63
Kategori Cukup

Semarang, 15 Maret 2014

Observer,

Sri Asmi
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA

SIKLUS 2

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3 4
1. A.A 2 3 2 2
2. D.H.M 2 1 1 2
3. S 2 1 1 1
4. A.P.K 2 1 2 2
5. N.W 2 3 2 2
6. W.A.N 2 2 2 2
7. E.S.D.P 2 2 2 2
8. A.H.A.S 3 3 4 4
9. A.D.K 3 3 4 2

10. A.F.A.K 3 3 4 2
11. B.A.H 1 1 2 2
12. B.A 2 2 2 2
13. B.D 2 2 2 2
14. D.M.F 1 1 2 2
15. E.P.W 2 2 2 2
16. F.S.S 2 2 2 2
17. I.P.J 1 1 1 1
18. K.A.A 2 3 4 2
19. M.O 1 1 1 1
20. M.F.K.A 1 1 2 2
21. M.F 1 1 1 1
22. N.R.I 3 2 2 2
23. N.F 2 2 2 2
24. P.A.P.S 1 1 2 2
25. R.D.Z 3 4 4 4
26. R.W.S 1 1 2 2
27. R.A.A 2 3 2 2
28. R.T.K.E.D 2 3 2 2
29. R.M 3 2 4 2
30. R.S.P 1 1 2 1
31. S.S.H 2 2 4 2
32. V.A.R 1 1 1 1
33. W.R 3 4 4 4
34. W.F.S.S 2 1 1 2
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35. S.M.D 1 1 1 1
36. N.R.A 3 3 4 4
37. R.V 1 1 1 1
38. M.I.P 1 1 1 1

Jumlah 71 72 113 109
Jumlah Total 365
Rata-rata 10,13
Kategori Baik

Semarang, 25 Maret 2014

Observer,

Fedelis Dwi F
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA

SIKLUS 3

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3 4
1. A.A 4 2 3 3
2. D.H.M 3 2 3 2
3. S 3 2 2 2
4. A.P.K 4 2 2 2
5. N.W 4 3 4 3
6. W.A.N 4 2 3 3
7. E.S.D.P 4 2 3 3
8. A.H.A.S 4 3 4 3
9. A.D.K 4 3 4 3

10. A.F.A.K 4 3 4 3
11. B.A.H 3 2 2 2
12. B.A 4 2 3 3
13. B.D 4 2 4 3
14. D.M.F 4 2 3 2
15. E.P.W 4 3 3 3
16. F.S.S 4 2 3 3
17. I.P.J 2 2 2 2
18. K.A.A 4 3 3 3
19. M.O 2 2 2 2
20. M.F.K.A 2 2 2 2
21. M.F 3 2 2 2
22. N.R.I 4 3 4 3
23. N.F 4 2 2 3
24. P.A.P.S 2 2 2 2
25. R.D.Z 4 4 4 4
26. R.W.S 3 2 3 3
27. R.A.A 4 2 3 3
28. R.T.K.E.D 4 3 4 3
29. R.M 4 2 3 3
30. R.S.P 2 2 2 4
31. S.S.H 4 3 3 4
32. V.A.R 2 2 2 2
33. W.R 4 4 4 3
34. W.F.S.S 4 3 3 2
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35. S.M.D 2 2 2 2
36. N.R.A 4 4 4 3
37. R.V 2 2 2 2
38. M.I.P 2 2 2 2

Jumlah 129 92 110 104
Jumlah Total 435
Rata-rata 11,44
Kategori Baik

Semarang, 29 Maret 2014

Observer,

Meila Nisa’ Hidayah
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DAFTAR PEROLEHAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK

SIKLUS 1

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3
1. A.A 2 3 1
2. D.H.M 1 2 1
3. S 1 1 1
4. A.P.K 3 2 2
5. N.W 1 3 2
6. W.A.N 3 2 4
7. E.S.D.P 2 1 4
8. A.H.A.S 3 2 2
9. A.D.K 2 2 3

10. A.F.A.K 3 3 2
11. B.A.H 1 1 3
12. B.A 1 1 4
13. B.D 2 3 4
14. D.M.F 3 3 3
15. E.P.W 3 2 4
16. F.S.S 2 3 1
17. I.P.J 2 1 4
18. K.A.A 3 2 2
19. M.O 1 1 3
20. M.F.K.A 2 1 4
21. M.F 1 1 2
22. N.R.I 1 3 2
23. N.F 3 2 1
24. P.A.P.S 1 2 4
25. R.D.Z 3 3 4
26. R.W.S 2 3 2
27. R.A.A 1 2 2
28. R.T.K.E.D 3 1 2
29. R.M 1 2 2
30. R.S.P 3 1 1
31. S.S.H 3 3 4
32. V.A.R 1 3 2
33. W.R 2 3 4
34. W.F.S.S 2 2 2
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35. S.M.D 1 1 1
36. N.R.A 3 2 4
37. R.V 1 1 2
38. M.I.P 1 1 1

Jumlah 74 72 100
Jumlah Total 246
Rata-rata 6,58
Kategori Baik

Semarang, 15 Maret 2014

Peneliti,

Fajar Setiawan
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK 

SIKLUS 2

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3
1. A.A 3 4 2
2. D.H.M 3 3 2
3. S 1 2 2
4. A.P.K 2 2 3
5. N.W 3 4 3
6. W.A.N 3 2 3
7. E.S.D.P 2 4 3
8. A.H.A.S 3 3 2
9. A.D.K 2 2 3

10. A.F.A.K 3 3 2
11. B.A.H 2 2 2
12. B.A 2 3 2
13. B.D 2 4 2
14. D.M.F 3 3 3
15. E.P.W 2 2 2
16. F.S.S 2 2 3
17. I.P.J 2 2 3
18. K.A.A 3 4 2
19. M.O 1 1 3
20. M.F.K.A 1 2 2
21. M.F 1 2 3
22. N.R.I 3 3 3
23. N.F 3 4 3
24. P.A.P.S 3 2 2
25. R.D.Z 3 4 3
26. R.W.S 2 2 3
27. R.A.A 3 3 3
28. R.T.K.E.D 2 2 4
29. R.M 3 3 4
30. R.S.P 3 3 3
31. S.S.H 3 4 2
32. V.A.R 2 1 2
33. W.R 3 4 4
34. W.F.S.S 2 2 3
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35. S.M.D 1 2 2
36. N.R.A 2 4 4
37. R.V 1 1 2
38. M.I.P 1 1 3

Jumlah 86 101 109
Jumlah Total 296
Rata-rata 7,79
Kategori Baik

Semarang, 25 Maret 2014

Peneliti

Fajar Setiawan
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DAFTAR PEROLEHAN SKOR HASIL BELAJAR PSIKOMOTORIK

SIKLUS 3

No Nama Siswa
Nilai Tiap Indikator

1 2 3
1. A.A 4 4 3
2. D.H.M 3 3 3
3. S 1 2 3
4. A.P.K 3 3 3
5. N.W 4 4 4
6. W.A.N 3 3 4
7. E.S.D.P 4 2 4
8. A.H.A.S 4 4 3
9. A.D.K 3 3 4

10. A.F.A.K 4 4 4
11. B.A.H 1 3 4
12. B.A 1 3 2
13. B.D 1 3 3
14. D.M.F 3 4 4
15. E.P.W 1 2 3
16. F.S.S 4 2 4
17. I.P.J 1 2 4
18. K.A.A 4 4 3
19. M.O 1 2 3
20. M.F.K.A 1 2 3
21. M.F 1 4 3
22. N.R.I 4 4 3
23. N.F 3 3 4
24. P.A.P.S 1 3 3
25. R.D.Z 4 4 4
26. R.W.S 4 3 3
27. R.A.A 3 3 3
28. R.T.K.E.D 1 3 4
29. R.M 3 4 4
30. R.S.P 4 3 3
31. S.S.H 4 4 2
32. V.A.R 3 2 2
33. W.R 4 3 4
34. W.F.S.S 3 3 4
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35. S.M.D 1 2 2
36. N.R.A 4 4 4
37. R.V 1 2 2
38. M.I.P 1 2 4

Jumlah 104 115 126
Jumlah Total 345
Rata-rata 9,09
Kategori Sangat Baik

Semarang, 29 Maret 2014

Peneliti,

Fajar Setiawan
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HASIL ANGKET RESPON SISWA

No Pertanyaan
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1.
Apakah kamu senang 
dengan cara mengajar 
guru tadi?

100% - 100% - 100% -

2.

Dengan menggunakan 
pembelajaran seperti 
tadi apakah memudah-
kan kamu dalam 
mempelajari materi?

92,11% 7,89% 94,74% 5,26% 97,37% 2,61%

3.
Apakah kamu 
memahami materi 
yang dipelajari tadi?

89,47% 10,53% 92,11% 7,89% 94,74% 5,26%

4.
Apakah video yang 
ditampilkan guru tadi 
menarik?

100% - 100% - 100% -

5.
Apakah kamu mau 
belajar lagi dengan 
cara mengajar bapak 
seperti tadi?

92,11% 7,89% 100% -
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Lampiran 30
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Lampiran 31



DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1.2 Guru Membuka 

Foto 1.3 Guru Melakukan Apersepsi

Lampiran 32

DOKUMENTASI PENELITIAN

SIKLUS 1

Foto 1.1 SDN Tambakaji 01

Foto 1.2 Guru Membuka Pelajaran

Foto 1.3 Guru Melakukan Apersepsi
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Foto 1.4 Guru Memutarkan Video

Foto 1.5

Foto 1.6 Guru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video

Foto 1.4 Guru Memutarkan Video

Foto 1.5 Siswa Mengamati Video

Foto 1.6 Guru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video
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Foto 1.6 Guru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video



Foto 1.7 Guru Menjelaskan Materi Pelajaran

Foto 1.8 Guru  Membentuk Kelompok

Foto 1.9 Siswa Melakukan Diskusi Kelompok

Foto 1.7 Guru Menjelaskan Materi Pelajaran

Foto 1.8 Guru  Membentuk Kelompok Belajar

Foto 1.9 Siswa Melakukan Diskusi Kelompok
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Foto 1.10 Siswa 

Foto 1.11 Guru Menutup Pelajaran

Foto 1.9 Siswa Melakukan Pemodelan

Foto 1.10 Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi

Foto 1.11 Guru Menutup Pelajaran
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Foto 2.1 Guru Membuka Pelajaran

Foto 2.3 Guru Memutarkan Video

SIKLUS 2

Foto 2.1 Guru Membuka Pelajaran

Foto 2.2 Guru Melakukan Apersepsi

Foto 2.3 Guru Memutarkan Video
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Foto 2.4 Siswa Mengamati Video

2.5 Guru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video

Foto 2.6 Guru Menjelaskan Materi 

Foto 2.4 Siswa Mengamati Video

2.5 Guru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video

Foto 2.6 Guru Menjelaskan Materi Pelajaran
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Foto 2.7 Guru membentuk Kelompok Belajar

Foto 2.8 Siswa Melakukan Diskusi Kelompok

Foto 2.9 Guru Membimbing Diskusi Kelompok

Foto 2.7 Guru membentuk Kelompok Belajar

Foto 2.8 Siswa Melakukan Diskusi Kelompok

Foto 2.9 Guru Membimbing Diskusi Kelompok
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Foto 2.11 Guru Memberikan Penghargaan 

Foto 2.12 Siswa Mengerjakan Evaluasi

Foto 2.10 Siswa Melakukan Pemodelan

Foto 2.11 Guru Memberikan Penghargaan Kelompok

Foto 2.12 Siswa Mengerjakan Evaluasi
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Kelompok



Foto 2.13 Guru Menutup Pelajaran
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Foto 3.1 Guru Membuka Pelajaran

Foto 3.2 Guru Melakukan Apersepsi

Foto 3.3 Guru Memutarkan Video

SIKLUS 3

Foto 3.1 Guru Membuka Pelajaran

Foto 3.2 Guru Melakukan Apersepsi

Foto 3.3 Guru Memutarkan Video

315



Foto 3.4 Siswa Mengamati Video

Foto 3.5 Gru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video

    

Foto 3.6 Guru Menjelaskan Materi Pelajaran

Foto 3.4 Siswa Mengamati Video

Foto 3.5 Gru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video

Foto 3.6 Guru Menjelaskan Materi Pelajaran
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Foto 3.5 Gru dan Siswa Bertanya Jawab Mengenai Video



Foto 3.7 Guru Membentuk Kelompok Belajar

Foto 3.8 Siswa Melakukan diskusi Kelompok

Foto 3.9 

Foto 3.7 Guru Membentuk Kelompok Belajar

Foto 3.8 Siswa Melakukan diskusi Kelompok

Foto 3.9 Guru Membimbing Diskusi kelompok
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Foto 3.10 Siswa Melakukan Pemodelan

Foto 3.11 Guru Menanggapi Hasil Kerja Kelompok

Foto 3.12 Guru Memberikan Penghargaan Kelompok

Foto 3.10 Siswa Melakukan Pemodelan

Foto 3.11 Guru Menanggapi Hasil Kerja Kelompok

Foto 3.12 Guru Memberikan Penghargaan Kelompok
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Foto 3.12 Guru Memberikan Penghargaan Kelompok



Foto

Foto 3.15 Siswa Mengumpulkan Hasil Evaluasi

Foto 3.13 Guru Melakukan Refleksi

Foto 3.14 Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi

Foto 3.15 Siswa Mengumpulkan Hasil Evaluasi
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Foto 3.16 Guru Menutup Pelajaran
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DOKUMEN HASIL BELAJAR KOGNITIF SIKLUS 1

Lampiran 33
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DOKUMEN HASIL BELAJAR KOGNITIF SIKLUS 2
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DOKUMEN HASIL BELAJAR KOGNITIF SIKLUS 3
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